Kempen creëert

lokale verbinding

02
04

WK14 \ 2020
#kempencreëert

03 Jan maakt Lottum

in ‘t klein

05 Backpack-avonturen 09 Horst aan de

in Zuidoost-Azië tijdens
de coronacrisis

Maas besturen vanaf
de eettafel

12 Omwonenden

’t Gasthoês zien af van
juridische stappen

14 Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

Ik zag twee beren
Oh, het is geen wonder, boven wonder. Want Horst aan de Maas was, net als vele andere gemeentes in Nederland, in de ban van Berenjacht. Deze plotselinge beren achter de ramen
van vele huishoudens komen van de Facebookpagina Berenjacht in NL. Een initiatief waarin mensen een teddybeer voor het raam zetten en kinderen via een app kunnen zien waar
de beren verstopt zitten. Zo kunnen zij in deze coronatijd op een nieuw avontuur. In Horst op de Afhangweg stonden weliswaar geen twee beren, maar hadden meerdere teddyberen
de vensterbank bestormd. / Beeld: Niels van Rens

Louis Huijs wil monument voor dood
geboren kind realiseren in Hegelsom
Er zal en moest wat gebeuren op het kerkhof in Hegelsom. Er ontbreekt volgens Louis Huijs, coördinator
begraafplaats Hegelsom, een monument voor het doodgeboren kind. “Op veel kerkhoven hier in de regio
hebben ze er een, hier in Hegelsom nog niet”, aldus Huijs.
Het viel Huijs op nadat hij meerdere
kerkhoven in de regio bezocht. “Als
coördinator ben je veel in contact
met andere collega’s in de streek.
Ook bezoek ik veel kerkhoven
en het viel mij op dat er op veel
begraafplaatsen een monument
is geplaatst voor het doodgeboren
kind.”
In het verleden werd er heel anders
met doodgeboren baby’s omgegaan. “Die werden begraven in
ongewijde grond”, legt Huijs uit.
“Gelukkig is dat nu niet meer van

deze tijd en herdenken we hen ook.
Het is toch een levend wezen dat in
de buik van de moeder heeft gezeten, het is ook een mens.” Huijs wil
dus een monument realiseren voor
op de begraafplaats in Hegelsom.
Hij besloot het voor te leggen aan
de coördinatorsgroepen. “Daar werd
heel positief gereageerd. Maar
er moest wel verder onderzoek
gedaan worden om zoiets te realiseren.” Want een monument plaatsen gaat niet zomaar. “Daar zitten
ook heel wat kosten aan verbonden

en die kan een begraafplaats als
Hegelsom niet zomaar ophoesten.”

Schets klaar
Dus ging Huijs op zoek naar sponsoren. “Inmiddels heb ik verschillende
bedrijven gevonden die willen
meewerken met het realiseren van
het monument. Prachtig om te zien
dat mensen zich hiervoor willen
inzetten.” Maar Huijs heeft nog lang
niet alles bij elkaar.
Lees verder op pagina 07

Tijdelijk
eerder geopend
In verband met de huidige situatie
zijn wij van
maandag tot en met zaterdag
vanaf 07.30 uur geopend

Dank je wel!
Wij danken al onze klanten
voor het begrip en vertrouwen

Lucassen
Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl
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Criminelen
doen zich
voor als
thuiszorg
medewerker
Er zijn criminelen actief in
Horst aan de Maas die zich
voordoen als medewerker
van de Thuiszorg. Dat meldt
de Zorggroep op haar
Facebookpagina.
Deze personen zouden bij
mensen aanbellen en zich
voordoen als medewerkers
van de Thuiszorg. Ze komen
zogenaamd voorlichting
en uitleg geven over het
coronavirus. Eenmaal in de
woning nemen ze waardevolle
spullen mee. De Zorggroep
adviseert mensen alleen binnen
te laten wanneer zeker is of hij
of zij zich kan legitimeren en
aan kan tonen of diegene bij
de Zorggroep of Groene Kruis
werkt. Gedupeerden worden
aangemoedigd aangifte te doen
bij de politie.

Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.
Een knipoog, glimlach, grap of woord
Iets kleins, iets moois wat bij haar hoort
Dat warme gevoel is niet te beschrijven
Dit is hoe ze was en voor ons zal blijven

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar
leven, hebben wij met grote bewondering en respect, na een
verloren strijd, afscheid moeten nemen van ôs mam en oma

Ons mam, oma, super-oma

Gonnie Clabbers-Jacobs

Annie Smedts-van Tilburg

weduwe van

*Vlierden, 16 juli 1928

† Sevenum, 27 maart 2020

echtgenote van

Jan Clabbers
Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Louis Smedts † 1998
Noordwijk

Horst

Hout-Blerick

Meterik

Helmie en Peter
Willem
Annemarie en Joost, Kick
Michael
Piet en Loes
Joske en Jemil, Sebastián
Maartje en Niels
Jeanne en Math
Rianne en Frits, Cas, Eefke
Bart en Anouk
Joan en Truus
Martijn en Silvana
Jeroen
Judith en Gijs

Horst

Wiek en Angelique
Vito en Daisy

Horst

Laurent en Linda

Monique en Paul, Koen, Eefje
Rob en Ester, Aniek, Ize
Horst, 26 maart 2020
Correspondentieadres: Tichelerstraat 8, 5975 XB Sevenum
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op
donderdag 2 april 2020 om 14.00 uur.
Wij zouden het fijn vinden als jullie thuis, tijdens de
afscheidsdienst, een kaarsje branden.
Op deze manier zijn we toch, in gedachten, samen bij elkaar.
Momenteel gaan onze gedachten uit naar een later samenzijn
om ôs mam en oma te herdenken.
Naar wens van mam, in plaats van bloemen graag een gift voor
het Hospice en het KWF. Dit kan via www.geef.nl/nl/actie/
donaties-gonnie of via een envelopje in de brievenbus.
Samen uit,
samen thuis!

Correspondentieadres:
Familie Smedts, Pastoorsveld 5, 5961 DT Horst
Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus
nemen wij in besloten kring afscheid van mam.

Colofon

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers en
vrijwilligers van Sevenheym voor hun liefdevolle zorg voor mam.

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

“Enne gojje mins blieft altied leave.”
Intens verdrietig zijn wij, omdat we onverwacht en op deze
manier, afscheid hebben moeten nemen van ôzze lieve pap,
schoonpap en opa

Mit hiel veul moeje herinneringe hebbe weej in besloate kring
afscheid genoame vaan ozze pap en opa

Piet Litjens

Wiel Teeuwen

echtgenoot van

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl

21-06-1936 | 27-03-2020

Redactie en webredactie

Door Teeuwen - Renkens

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

(Tieuwe Wielke)

Anny en Peter, Rick en Krisje, Sanne en Perry, Arno en Mell
John
Marian en Joan, Mitch, Axel
Correspondentieadres: Koppertweg 36, 5962 AL Melderslo

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Mia Litjens-Strijbos †
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Gerben en Sandra
Janne, Saartje, Madelief
Rosita en Martijn
Renske, Siem, Daantje
Ria en Marc
Sep, Ize
Familie Litjens
Familie Strijbos

Verdrietig, maar beseffend dat het zo goed is,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn mam,
schoonmoeder, onze oma, zus, schoonzus en tante

Tienray, 29 maart 2020

Jo van den Bekerom - Wijnhoven

Corr.adres:
Narcissenstraat 5
5971 AP Grubbenvorst

Hein van den Bekerom †
* Horst - America, 18 januari 1938
† Venlo, 23 maart 2020
In verband met het coronavirus hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Os mam en oma Jo, op vrijdag 27 maart
in Crematorium Boschhuizen in Venray.
Correspondentieadres:
Donkweg 60, 5804 XW Venray
Herman & Kitty, Susan ♥ & Luuk, Rowena ♥ & Pascal

Gezien de treurige omstandigheden rondom het Coronavirus
nemen wij alleen met onze gezinnen afscheid van pap
en opa op vrijdag 3 april op Zorgboerderij Aardenhof
te Sevenum. Aansluitend begeleiden we hem naar het
crematorium van Venlo.
Op een later moment in dit jaar zullen wij pap en opa
herdenken tijdens een afscheidsdienst waarvoor we u te
zijner tijd zullen uitnodigen.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Zorghuis Tienray en Zorgboerderij
Aardenhof voor hun liefdevolle begeleiding.
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Gertrudiskerk en boerderijen
“Ik ben aan mijn laatste reis begonnen”

G.C.A. van Hameren
Sjraar

Jan maakt Lottum in ‘t klein
Jan Rutten (84) uit Lottum is bezig met het namaken van een gedeelte van de oude kern van Lottum. Hij bouwt op
schaal onder andere de Gertrudiskerk en de aangrenzende boerderijen rondom de Markt anno 1900 na.

weduwnaar van

Annie te Baerts
eerder weduwnaar van

Truus van Helden
Hij overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 79 jaar.
Stiefkinderen en kleinkinderen
Familie Van Hameren
Familie Te Baerts
Familie Van Helden
Familie De Swart
Venlo, 26 maart 2020
Correspondentieadres; Koppertweg 18, 5962 AL Melderslo
Wij hebben in besloten kring afscheid van Sjraar genomen.

Sjraar
Geen koffie meer bij het Pluscafe en bij Efkes anders.
Maar om in je eigen woorden te schrijven:
“Ik heb altijd vakantie, maar ga af en toe op reis.”
Sjraar geniet van je laatste reis, we gaan je missen.
Jolanda en Erick Rutten en de kinderen

Afgelopen week is plotseling van ons heen
gegaan ons lid

Sjraar van Hameren
Over anderhalve maand zouden wij Sjraar op zijn
80ste verjaardag verrassen met het overhandigen van de oorkonde
en het speldje van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond in
verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van het Horster Mannenkoor.
En natuurlijk zouden we dit vergezeld doen gaan met het zingen van
enkele liederen. Ongetwijfeld had hij uit volle borst meegezongen.
Tijdens zijn 50-jarig lidmaatschap bezocht hij trouw elke dinsdag de
repetitie. Hij leefde voor de muziek en hij hield naast het repertoire
van ons koor ook van operettemuziek en vertelde hier graag over.
Bij het zingen van delen uit een operette glunderde zijn hele gezicht.
Genoten heeft hij ook, toen hij twee jaar geleden tijdens onze laatste
concertreis in Boedapest op zijn 78ste verjaardag werd toegezongen
in hun eigen taal door diverse, met name, dameskoren.
We nemen afscheid van een zangersvriend, een aardige bescheiden
man, die met humor positief in het leven stond. De serenade voor zijn
80ste verjaardag kunnen wij helaas niet meer voor hem brengen...

Met zo’n project is een gemiddelde
hobbyfanaat jaren bezig. Maar voor
Jan Rutten gaat het allemaal stukken
makkelijker. De gepensioneerde timmerman, die vijftig jaar in het vak
zat, bloeit weer helemaal op bij het
maken van het stukje geschiedenis
in zijn garage aan de Ulsheggerweg
in Lottum. “Het is een mooi stukje
geschiedenis”, zegt hij. “Ik maak al
mijn hele leven allerlei dingen van
hout, maar dit is toch wel speciaal.”
Jan vertelt over een aantal projecten dat hij maakte in de tijd toen hij
het timmermansberoep uitvoerde.
“Ik ben begonnen met het maken
van klokken. Alles deed ik heel precies en zelfs de tandwieltjes maakte
ik zelf. Daarna ben ik boerenkarren
gaan maken en nu kwam dit op mijn
pad.”

Schaalmodel
Een tijdje geleden vroeg mede-
Lottumnaar Bert Thielen aan Jan of
hij interesse had om een maquette
te maken. “Daar had ik wel oren
naar”, zegt hij. “Maar dat gaat
niet zomaar uit het niets.” Want
de opdracht was om een schaal

model te maken van de oude kern
van Lottum rond het jaar 1900. “Ik
had dus eerst informatie, foto’s en
tekeningen nodig. In de Eerste en
Tweede Wereldoorlog zijn nogal wat
dingen in het straatbeeld veranderd.” Na de Tweede Wereldoorlog
was er (bijna) niets meer van de
Gertudiskerk over. Die werd neergehaald door de Duitsers en in 1950
weer opgebouwd.

Google Earth
Via via ontving Jan verschillende
foto’s van de Gertrudiskerk en de
omliggende boerderijen rond 1900,
gefotografeerd uit allerlei hoeken.
Zo kreeg hij een goed beeld hoe
alle gebouwen er destijds uitzagen.
“Met behulp van Google Earth kan
ik op de centimeter na alles uittekenen. Zo weet ik bijvoorbeeld hoe
breed de Markt is. Ook had ik bouwtekeningen in handen van verschillende gebouwen rondom het plein.”
Uiteindelijk maakte Jan zijn eigen
tekeningen en werkte hij alles uit op
schaal van 1 op 164. Elke millimeter
telt, zegt hij. “Je moet precies
te werk gaan, want anders klop-

pen de maten in verhouding niet
meer.”

Niet de jongste
Jan werkt ongeveer vier uur per dag
aan de maquette. “’s Ochtends ga
ik eerst een rondje wandelen met
mijn vrouw, daarna kan ik vol frisse
energie aan de slag. Als ik klaar ben
in de garage, dan is het natuurlijk
tijd voor een borrel.” Inmiddels is de
Gertrudiskerk af en is Jan nu bezig
met het bouwen van de boerderijen die in 1900 rondom de Markt
lagen. “Dat zijn er ongeveer twintig.
Wannneer de maquettes klaar zijn,
kan Jan niet zeggen. Ik moet ze wel
snel maken, want ik ben ook niet de
jongste meer”, grapt hij. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat het kunstwerk
in de Gertrudiskerk terechtkomt. Bert
Thielen verwacht dat de maquette
uiteindelijk gebruikt wordt voor rondleidingen door de kerk. Het zou ook
gebruikt kunnen worden voor een
groter publiek voor de visualisatie van
Lottum rond de eeuwenwisseling.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Leden en bestuur Horster Mannenkoor

Graag hadden wij iedereen persoonlijk willen bedanken, maar na
zoveel belangstelling is ons dat niet mogelijk. Daarom willen wij langs
deze weg iedereen hartelijk danken voor de steun en het medeleven
welke wij mochten ondervinden na het overlijden van

Wies Hermans Pingen
Uw steun en medeleven hebben ons goed gedaan.
Sevenum, 27-03-2020
Toon, Anja, Edward & Susan en kleinkinderen.

Welzijn Kronenberg en Evertsoord
komt op voor getroffen inwoners
Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord gaat inwoners uit Kronenberg en Evertsoord ondersteunen die
door de maatregelen rondom het coronavirus niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun boodschappen te
doen of die behoefte hebben aan een praatje.
Het initiatief wordt ondersteund
door gemeente Horst aan de Maas
en Dorpsraad Kronenberg. Stichting
Welzijn Kronenberg en Evertsoord
neemt het voortouw. De stichting
houdt contact met de ouderen die
hulp nodig hebben en heeft contac-

ten en werken samen met huisartsen,
praktijkondersteuners, wijkteams en
geven hulp bij dementie. De stichting
zet zich ook in voor dorpsgenoten die
door de ontstane situatie in de problemen komen met boodschappen doen
of maaltijdbereiding. Bij andere pro-

blemen kunnen zij zich ook melden bij
de stichting. Dorpsbewoners kunnen
contact opnemen met Nel Vaessen
via 06 30 08 40 37 of mailen naar
n.vaessen@vorkmeer.nl Ook Piet Selen
is te benaderen, via 06 11 84 18 11 of
pietenwietjeselen1@home.nl
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Fien

Wij zijn dolgelukkig met
de geboorte van onze
dochter en zusje

27 maart 2020
Dochter van
Bart en Ingrid Vissers
zusje van Katrijn
Irenestraat 28
5864 ED Meerlo

Het is stil op onze velden…

Opeens stond de wereld stil
en zal nooit meer hetzelfde zijn.

Wij zijn overdonderd
door het plotselinge verlies van

Marco Verrijth

Marco Verrijth

Marco was bijna 40 jaar actief als lid van onze vereniging; als speler,
leider, scheidsrechter en voormalig penningmeester. Geheel onverwacht en veel te vroeg moeten wij afscheid van hem nemen.

* Sevenum, 4 januari 1972
† Sevenum, 28 maart 2020

Het is al (te) stil op onze velden, maar nu voelt het helemaal leeg….

lieve man van

Christel Verrijth-Steenhuis

Wij wensen Christel, Roos, Merel en de familie heel veel sterkte!
Namens het bestuur en de (ere)leden van Sparta’18

trotse pap van

Geboren op 21 maart 2020

Roos
Merel en Jerre
Luna
Struikheide 9
5975 TH Sevenum

Ayden
Zoon en broertje van
Ben en Chantal
JenneskensPots
Finnley
Roermonds Kwartier 42
5971 DL Grubbenvorst

Welkom lieve

Rosie
24 maart 2020
Dochter van:
Jeroen Arts en
Mieke Hendrix
Zusje van Pepijn
Olieslagerstraat 29
5975 VP Sevenum

Helaas zijn wij op dit moment genoodzaakt in besloten kring
afscheid te nemen van Marco.

Hoije (ome) Marco

en toen was het stil....
een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering
is alles wat er nog is
Wij verliezen een goede voetbalvriend
en wensen Christel, Roos, Merel en familie heel veel sterkte
Sparta’18 Heren 35+ team

Pap † en mam † Verrijth
Dianne en Alphons
Ilse en Jarno
Elke en Dennis
Ron en Agnieszka
Vivien en Krzysztof
Pap en mam † Steenhuis, Anny
Jacqueline en Wim
Steffie en Carlo
Luuk
Marcel †

Gestreeje wies ut állerletste…..
Ontiegelijk dankbaar vur aalles wat heej vur os haet
beteikend en gedaon, hebbe weej mit hiel veul pien in
os hart afscheid motte nemen van
miene lieve meens
ozze zurgzame pap
en trotse opa

Hay Lemmen
echtgenoot van

Marco
Geen glimlach meer, geen genietmoment meer met jou
tijdens de carnaval. We hebben samen gelachen, een
traan gelaten en het leven gevierd. We moeten nu verder
zonder jou. Wij zullen je missen.
We wensen Christel, Roos en Merel veel sterkte met het
dragen van dit intense verdriet.
Vriendenclub Joeksig Galdere

Os Pap en Mam, Opa en Oma

Marco,

Bart en Angela, Gabri en Monique
Henk en Louise, Marcel en Emmylou

Anny en Noud Huijs
zijn op 2 april 2020
50 jaar getrouwd.

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos.

Van Harte Gefeliciteerd!

Wij zijn diep geschokt door het overlijden van onze vriend

Truus (Gert) Lemmen - Cuenen
Hay is 74 jaor gewaore
Truus Lemmen - Cuenen
Frank en Mirjam
Mike en Joyce
Demi
Janine en Luc
Rob en Wieneke
Maud
30 maart 2020
Correspondentieadres:
Prinses Beatrixstraat 13, 5961 CK Horst
Het afscheid zal in beslaote kring plátsvinge op 4 april
2020 aan de Venlosewaeg

Marco Verrijth
“Gullit”

Wij wensen Christel, Roos, Merel en verdere familie heel veel sterkte
en kracht toe.

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Nastrovia
Bart en Carola, Frank en Gerda, Erik en Sandy, Marc en Weronika,
Bart en Angela, Frank en Cindy, Maurice en Sonja, Sietse en Elainne

Trapbekleding voor € 350,00 incl.
tapijt. Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
offerte Woningstoffeerderij vd Broek.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

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.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons erelid

Ben Custers
Vanwege de vele verdiensten als jeugdleider en lid van het jeugdbestuur bij SV Swolgense Boys werd Ben in 1968 benoemd tot erelid
van SV Swolgense Boys en na de fusie ook van Sporting ST.
Wij herinneren Ben als een zeer betrokken lid van onze vereniging.
We wensen de familie sterkte met het dragen van dit verlies.
Bestuur en Leden Sporting ST

0204 \ nieuws
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Backpack-avonturen in ZuidoostAzië tijdens de coronacrisis

Minse, amusiert ôw,
Dat heb ik ôk gedoan!

Casper Keijsers (21) en Rens Keijsers (25) uit Horst bezochten Thailand, Laos en Vietnam en moesten vervroegd naar huis vanwege het coronavirus. Het zat hen niet allemaal mee, “maar we hebben toch een fantastische reis gehad”.

Bedroefd, maar
dankbaar dat we hem
tot zijn 90e levensjaar
in ons midden hebben
gehad is onze fijne vader,
gezellige opa en beste
maatje rustig ingeslapen.

Ben Custers
* Swolgen 07-03-1930

† Venlo 30-03-2020
echtgenoot van

Mia Custers - Litjens †
Enslev (Denemarken)

Josine Custers en Theo van Diepen
Jesper
Daniel en Jiang Dan
Lukas
Isa

Dodewaard

Monique Custers en Jack Beerkens
Leanne en Corné
Emma
Evy

Swolgen

Veulen

Gert en Karin Custers - Zanders
Sem
Raf
Jur

“Wat hebben we genoten”, zegt Rens.
“Ondanks alle coronaproblemen hebben we toch een fantastische reis gehad
met vooral veel avonturen.” Op woensdag 29 januari was het dan zover, de
backpackreis van Casper en Rens begon.
Het plan was om door Thailand te trekken, waarna ze via Laos uiteindelijk in
Vietnam terecht zouden komen. De twee
hadden lang gespaard om deze reis te
maken. “Ik heb sinds kort mijn bachelor
behaald en Rens is al even klaar met
school en kon onbetaald verlof krijgen
op zijn werk. We hadden het al vaker
met elkaar over een reis gehad en besloten er nu gewoon voor te gaan”, zegt
Casper.

Jacobien van Falier

Correspondentieadres:
Legert 5, 5866 CG Swolgen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Ben is bij Mia begraven op het RK Kerkhof in Swolgen.
De herdenkingsdienst zal op een later moment plaatsvinden.

Gedicht Corona

Tuktuk

De vogels hebben blij en luid,
de lente ingezongen.
Helaas is nog niet bij iedereen,
de ernst van het coronavirus doorgedrongen.
Afstand houden, we zullen het voor altijd weten,
over 75 jaar zijn wij het coronavirus net als de oorlog niet vergeten.
In de huiskamers, daar doen we zo lang ons werk,
saamhorigheid en verbinden, samen staan we sterk.
Mensen, doe wat men van je vraagt,
anders is er een kans dat dit corona virus nog heel lang aan ons knaagt.
In China is de lucht al voor de helft weer schoon,
misschien geen mondkapjes meer, dat is hun dik verdiende loon!
Vakantie en geld, liefst naar een heel ver land,
meer vakantie als werken, zo was het onderhand.
Maar plotseling is er iemand, de grote Baas over de wereldbol,
die alles, ja alles stil laat staan, dat is die zware tol.
Het weer, de zon, ze doen hun best,
kunnen wij met z’n allen afspreken?
Dan doen wij de rest?
J.S.L.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

De eerste bestemming van Casper en
Rens was Bangkok. “Daar merkten we
nog weinig van de gevolgen van het
coronavirus, al zagen we wel al heel
veel mensen met mondkapjes.” Voordat
de jongens bij hun eerste hostel aankwamen, leerden ze dat de gebruiken hier in Azië compleet anders zijn.
“De tuktukchauffeur zal wel in zijn handjes geknepen hebben met ons eerste
tuktukritje. We dongen veel te weinig
af, waardoor deze Thai een zeer lucratief ritje had. Later bleek namelijk dat
we hier zo’n vier keer het normale tarief
hadden betaald. Maar een ezel stoot
zich geen tweemaal aan dezelfde steen,
dus wij ook niet”, zegt Rens lachend. Ze
kregen het afdingen snel onder de knie
en met deze kennis vervolgden de twee
hun reis richting het noorden.
Op weg naar Noord-Thailand besloten
ze ook minder toeristische gebieden te
bezoeken. “Als grote, blanke Europeaan
kijkt men je daar wel soms raar aan,
veel lokale mensen wilden zelfs met ons
op de foto. Wat vooral in onze gedachten blijft hangen zijn de vriendelijke en
gastvrije mensen die het land rijk is, met
altijd een lach op hun gezicht.”

Bananenbladeren
Via het noorden van Thailand bereikten
ze de grens met Laos. Daar kregen ze
wel voor het eerst echt te maken met
de gevolgen van het coronavirus. “We
moesten eerst door een coronacheck
voordat we het land in konden”, zegt

Casper. “Deze check stelde echter niet
veel voor, enkel onze temperatuur werd
gemeten bij de grensovergang.” Casper
en Rens vervolgden hun reis op de slowboat, waarop ze de eerste dagen in Laos
doorbrachten. Eén van de hoogtepunten
was het survivallen in de jungle. “We
hebben als echte ‘Robinsons’ geslapen
op bananenbladeren, die we zelf moesten verzamelen. Ook hebben we in de
hoogste boomhut ter wereld geslapen. Deze 40 meter hoge boomhut was
alleen te bereiken via enkele ziplines.
Een geweldige ervaring, ziplinen op 500
meter hoogte boven de jungle.” Na dit
letterlijke en figuurlijke hoogtepunt in
Laos vertrokken de twee naar de laatste
halte: Vietnam.

Spookstad
Voordat ze Vietnam konden betreden
moesten ze via een formulier laten
weten of ze zich goed voelden of last
hadden van een griepje of andere
coronasymptomen. “In principe kon
je gewoon aangeven dat je je lekker voelde en dan was er niets aan de
hand.”, aldus de jongens. Corona kwam
pas echt om de hoek kijken in het stadje
Ha. Long. “Werkelijk een spookstad”, zegt
Rens. “Normaal gesproken komen er
naar deze toeristische trekpleister zo’n
6 miljoen toeristen per jaar. Nu was het
helemaal uitgestorven. Corona had toegeslagen en de stad leek op een lockdown af te stevenen, we waren dus op
onze hoede. Gelukkig konden we nog
deelnemen aan de allerlaatste boottocht
door de beroemde Ha Longbaai, waarna
de baai voor minimaal twee weken op
slot moest. Uiteindelijk verplichtte de
hoteleigenaar ons om het verblijf bij
hem in te korten, vanwege mogelijke
politiecontroles en het risico op quarantaine voor ons.” Noodgedwongen besloten Casper en Rens dus de volgende
dag met de nachtbus verder te gaan.
“Dat was wel balen”, zegt Casper. “Maar
er zat niets anders op.” In die nachtbus ondervonden de jongens, gewapend met een mondkapje, aan den lijve
hoe het is om een buitenlander te zijn.
Samen met drie Fransen werden ze als
enige buitenlanders naar de achterbank
gebonjourd, de Aziaten leken bang voor
de Europeanen. “Ook tijdens de nach-

telijke coronacheck werden wij apart
gehouden van de Vietnamezen”, vertelt
Casper. “Gelukkig zijn we verder zonder
problemen op de plaats van bestemming gekomen waar een 4-daagse
scootertocht door de bergen van NoordVietnam volgde. Eén van de vetste
dingen die we ooit hebben gedaan”,
vervolgt Casper. “Echt met geen woorden te beschrijven.”

Huiswaarts
Corona begon echter steeds meer sporen na te laten in Vietnam en onbezorgd
backpacken was bijna niet meer mogelijk. Ze besloten om Vietnam vervroegd
te verlaten en naar Maleisië te vliegen, omdat ze vernomen hadden dat
daar nog geen maatregelen waren.
Ze hoopten hier hun backpackreis te
vervolgen. Echter veranderde de situatie ook hier in rap tempo, de landelijke
lockdown zorgde ervoor dat het vinden
van een hotel een hele uitdaging werd.
Uiteindelijk besloten Casper en Rens om
na zeven weken backpacken het avontuur te beëindigen en vervroegd huiswaarts te keren.

Onvergetelijke reis
Gelukkig is het voor de twee goed
gekomen. “Ik denk dat onze ouders het
blijste van ons allemaal waren”, zegt
Rens. “Logisch natuurlijk. Wij zijn ook
hartstikke blij dat we terug zijn, als je nu
ziet wat er allemaal gebeurt. We hadden
nog veel op de planning, maar dat is er
helaas niet allemaal meer van gekomen.
Uiteindelijk is het grootste gedeelte van
onze reis volgens planning verlopen en
hebben we echt enorm genoten.” Casper
vult aan: “En zoals een wijs man ooit zei:
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, wij hebben unieke foto’s kunnen maken van
uitgestorven toeristische trekpleisters
en verlaten wereldsteden. Het was een
onvergetelijke reis. Zeker voor herhaling vatbaar en wie weet bezoeken we
de openstaande bestemmingen tijdens
onze volgende reis. Echter, door de situatie in de wereld blijft het voorlopig bij
reizen tussen slaap-, bad- en huiskamer.
Maar betere tijden liggen zeker in het
verschiet. Stay home, stay safe!”
Tekst: Niels van Rens
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Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Gazon vernieuwen: oud gras
er af en nieuwe zoden er op.
Hagen snoeien: of inkorten of er uit.
Werk opgeruimd afleveren. Regio
Horst-Venray info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Het is wat het is…

Mart Baltussen
echtgenoot van

Mien Baltussen-Aerts
Meterik, 17 december 1944
Horst

Mien

Tienray Karin en Franklin
Amy

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Venray, 26 maart 2020

Horst

Irma en Juul
Peet
Suus
Tuur

St. Antoniuspark 1
5961 KP Horst
Gezien de huidige omstandigheden hebben wij met pijn in
ons hart moeten besluiten in besloten kring afscheid van Mart,
Pap, Opa te nemen.
Graag willen wij jullie op een latere datum uitnodigen om
samen met ons herinneringen aan Pap op te halen.

www.petraduijkers.nl

Miene Jac, ozze pap en liefste opa is niet meer.
Hij heeft na 71 jaar het leven los moeten laten.

Yvonne Vos
Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ine Verdellen – Rutten
Ine
Joep
Sjors en Linda Lana, Luca
Lotte en Sergej Joos, Pim

28 maart 2020
Zwaanen Heike 8, 5973 PV Lottum
Jac is thuis. Er is gelegenheid om hojje te zeggen
op donderdag 2 april en vrijdag 3 april, na overleg via
WhatsApp met Ine.
Het liefst hadden wij samen met jullie afscheid van Jac
willen nemen, maar gezien de omstandigheden vindt dit
in familiekring plaats op zaterdag 4 april om 13:00 uur.
Wel is het mogelijk om de afscheidsdienst via een
livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kun je
aanvragen via een mail aan:
info@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

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

Er is niets dat voor altijd verdwijnt
als je de herinneringen bewaard.

Dag en nacht bereikbaar

Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van onze broer en oom

Jac Verdellen
Wij zullen zijn positiviteit en humor missen.

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

Thei Hendrix
weduwnaar van

Truus Hendrix - Baten
Gijs en Nicole
Donya - Matheu
Joni - Sven
Frank en Conny
Roel
Joyce - Niek
Marion en Leo †
Tom
Nienke - Teun
Maurice en Cindy
Theuntje
Eef
Correspondentieadres:
De Hanenberg 4, 5973 RM Lottum

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Jac Verdellen

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Op zondag 29 maart 2020 is in de gezegende leeftijd
van 93 jaar overleden

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van “Sevenheym” voor de liefdevolle verzorging
die pap heeft mogen ontvangen.

0478 533 226 / 06 2361 1350

uit vaar t verzorging

Je hoeft niet sterk te zijn om vast te houden
Maar je moet wel erg sterk zijn om los te laten

Ine, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte.
Wij zijn er voor jullie.
Lei en Annelies, Haij en Gerdi, Jeanne en Ger,
Wiel en Jeanne, Hennie en Jan
Neven en nichten

Iemand missen hoort erbij,
het doet alleen zo’n pijn.
Dat alles met die iemand,
zo anders en zo mooi zou zijn.
Iemand missen hoort erbij,
het hoort bij ieders leven.
Je denkt terug aan hoe het was,
en huilt of lacht dan even....
Bedroefd maar dankbaar dat ze zolang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mee, dat ós mam, oma en omi rustig is ingeslapen.

Trees Snellen - Thielen
*10-09-1929

Sevenum

†28-03-2020

echtgenote van

Jac Snellen †
Pieter en Antoinet
Sabrina en Niels
Claudia en Nick
Gonny en Joop
Lindy en Bo Tijn, Finn
Debbie en Rob
Mieke
Annemiek † en Matt, Susan
Ilonka en Roel
Carli en Joost
Sevenum, 28 maart 2020
Correspondentieadres:
Fam. Snellen, Pastoor Verheggenstraat 31, 5811 BM Castenray
Vanwege de maatregelen rondom corona, nemen wij in besloten
kring, op donderdag 2 april, afscheid van ós mam, oma en omi.
Wij willen graag alle medewerkers en vrijwilligers in
Sevenheym bedanken voor de liefdevolle zorg die ós mam
van hun mocht ontvangen.

0204 \ nieuws

Als het leven is geleefd
en niets meer is wat het ooit was,
dan rest enkel nog berusten
herinneringen koesteren
omarmen wat er was
In liefde nemen we afscheid van ôs mam en lieve oma

Mien Spreeuwenberg - Seuren
echtgenote van

Sef Spreeuwenberg †
Zij overleed in de mooie leeftijd van 89 jaar.
Lottum

Melderslo
Horst
Blitterswijk
Melick
Melderslo

Karin en Peter
Jean en Dirkje
Yme
Geert en Caroline
Stijn, Job
Robert
Jesse, Levi
Johan
Bo, Donn
Edgar en Miranda
Hristian
Mieke

Familie Seuren
Familie Spreeuwenberg
Melderslo, 28 maart 2020
Casselehof 4
5962 CD Melderslo
Vanwege de huidige situatie hebben wij in besloten
familiekring afscheid genomen van ôs mam.
Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners
die zo liefdevol voor ôs mam gezorgd hebben.

Liefde is...
als je naast iemand zit en niets doet
en je toch helemaal gelukkig voelt.
Op vrijdag 27 maart 2020 overleed in de leeftijd van 91 jaar

Gir van den Munckhof
echtgenoot van

Annie van den Munckhof-Verhaegh
a Venray, 27 maart 2020

5 Horst, 25 juni 1928
Horst: Annie

Horst: Mart en Sonja
Joep en Lenny
Horst: Marij
Horst: Piet en Marion
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Mondkapjes maken aan
de keukentafel
Naaimachines draaien momenteel
overuren in diverse huiskamers in
de provincie. Vanwege een tekort
aan beschermende middelen in
onder andere de thuiszorg, werd
een initiatief gestart op Facebook
om mondkapjes te naaien en naar
zorginstellingen te sturen.
Gerry Buijel uit Grubbenvorst en
Caroline Pijnenborgh uit Meijel
kropen achter hun naaimachine en
maken inmiddels honderden zorg
medewerkers blij.
“Carnavalskleren naai ik zelf al jaren,
dus toen ik hoorde dat er een tekort aan
mondkapjes was voor medewerkers in
de thuiszorg en buurtzorg ben ik achter de naaimachine gekropen”, vertelt
de 59-jarige Caroline Pijnenborgh uit
Meijel. Ze heeft een eigen winkel met
brocante meubelen, maar verkoopt
momenteel enkel nog online en contactloos. “Ik ga zo min mogelijk de deur
uit, dus ik wilde graag iets nuttigs doen
in deze tijd. Inmiddels krijg ik zoveel
aanvragen dat ik zelf mensen aan het
zoeken ben die me willen helpen al die
mondkapjes te maken. Zelf heb ik er
inmiddels al bijna driehonderd de deur
uit, maar er zijn nog honderden aanvragen.”
Ook Gerry Buijel (69) uit Grubbenvorst
stofte haar naaimachine af. “Mijn broer
hoorde op het nieuws over het tekort
aan mondkapjes en zei: dat is iets voor
onze Ger, want die is handig. Ik behoor
zelf tot de risicogroep en hoef niet
meer te werken, dus ik kan me zo nuttig maken.” De mondkapjes die ze af
heeft, zo’n honderddertig inmiddels,
gaan onder andere naar zorginstelling
La Providence in Grubbenvorst. “Margo
Verbeek, een goede kennis, heeft me
met hen in contact gebracht. Ze zijn er
daar heel erg blij mee en ik vind het
leuk om te doen.”

neel, ouderen, verloskundigen, personeel in verpleeghuizen of de thuiszorg”,
legt Lokke van der Wal van Mondkapjes
Maken Nederland uit. “We hanteren het
Belgische FOD Volksgezondheid-patroon
en vragen met klem of mensen in plaats
van creatief te zijn, echt dit patroon willen hanteren. De andere patronen die
op internet rondgaan zijn niet getest en
creëren schijnveiligheid. Het patroon dat
wij gebruiken is goedgekeurd door de
Belgische Gezondheidsraad.”

Goedgekeurd patroon

Stofzuigerzak

De dames sloegen niet zomaar aan het
spelden, stikken, naaien en lokken. Ze
sloten zich aan bij de Facebookpagina
Mondkapjes Maken Nederland Limburg;
een regionale pagina van het landelijke
initiatief Mondkapjes Maken Nederland.
Dit initiatief werd dinsdag 17 maart
opgericht om te helpen het nijpende
tekort aan mondkapjes in de zorg op
te vangen. Er zijn, naast de landelijke
overkoepelende pagina, twaalf regionale pagina’s waar mensen zich kunnen
aansluiten. Inmiddels zijn ruim drieduizend leden uit het hele land achter hun
naaimachine gekropen en kunnen ze
tips met elkaar delen via Facebook. “De
mondkapjes gaan naar medisch perso-

De mondkapjes moeten gemaakt zijn
van 100 procent katoen en bevatten
een stoffen, wasbare buitenlaag zodat
ze hergebruikt kunnen worden. Aan
de onderkant van het masker zit een
opening als bij een kussensloop, zodat
er een filter in geschoven kan worden.
Bijvoorbeeld een stukje stof van een
stofzuigerzak. De mondkapjes vervangen echter niet de richtlijnen van het
RIVM, benadrukt Van der Wal. “Ook met
een mondkapje moet je nog steeds
goed op de hygiëne letten. De mondkapjes dienen om besmetting tegen te
gaan.” Daarbij moeten degenen die ze
maken, ook goed op hun hygiëne letten, worden ze in een afgesloten plastic

zak verstuurd of afgegeven en moeten
ze voor gebruik op 90 graden worden
gewassen.
Het maken gebeurt vrijwillig en geheel
gratis. “Het opsturen is wel duur, dus
ik probeer via familie zo veel mogelijk
kapjes op de juiste plek te krijgen”, vertelt Caroline. Voor henzelf valt het qua
kosten ook nog wel mee. De dames krijgen veel benodigdheden gratis aangeboden. “Ik heb heel veel katoenen stof,
elastiek en garen gekregen van mensen
uit Meijel en omgeving. Een winkel uit
het dorp bood me elastieken band aan.
Voorlopig heb ik voldoende materiaal.”
Dat geldt ook voor Gerry. “Ik heb thuis
een hoop witte katoenen lakens en had
nog een hele stapel band, lapjes en
garen. Mijn dochter helpt mij op afstand
met het tijdrovend voorbereidend
werk zoals plooien vouwen en lakens
scheuren, zodat ik verder kan. Zolang ik
gezond blijf en de naaimachine draait,
ga ik door.”
Kijk voor meer informatie over
Mondkapjes Maken Nederland Limburg
op de gelijknamige Facebookpagina of
op www.maakjemondkapje.nl
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Gerry Buijel

Guus
Floor
Horst: Bertie
Familie van den Munckhof
Familie Verhaegh
Waterstraat 29, 5961 XH Horst
Vanwege de actuele situatie rondom het Coronavirus
moeten wij helaas in besloten kring afscheid nemen.
Een bijzonder woord van dank voor Buurtzorg
Horst aan de Maas en de Zorggroep,
Vollenbergstraat te Venray.

Vervolg voorpagina

Louis Huijs wil monument voor 
doodgeboren kind realiseren in Hegelsom
“Ik doe graag een oproep aan andere
bedrijven die hun naam willen
verbinden aan dit mooie initiatief.”
De schets van het monument is klaar.
“Maar ik wil nog niet verklappen hoe
het eruit gaat zien”, zegt Huijs. “Dat is
het mooiste tijdens de onthulling.”
Wanneer de bekendmaking precies

gaat plaatsvinden is nog niet bekend.
“Ik hoop nog voor de zomer. Het is
nu wel lastig om voorspellingen te
doen in tijden van het coronavirus,
maar hoop is altijd goed.” Tijdens
de onthulling wordt het monument
ook gezegend. “Dan krijgen alle
doodgeboren, onzichtbare kinderen

in Hegelsom en daarbuiten een
naam”, zegt Huijs. “Daar gaat het om.”
Voor meer informatie over het
monument, neem contact op met
Louis Huijs via 06 36 08 66 35.

Tekst: Niels van Rens
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Medische zorg
Apotheek

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Op zondag 29 maart 2020 overleed in de leeftijd van 86 jaar,
ôs mam, lieve en trotse oma

Wies Lemmen - Kersten

“Loslaoten is moeilik
maar op ut end lukt vashalden neet mier…”
Op zondag 29 maart 2020
overleed in de leeftijd van 79 jaar,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame (schoon)moeder,
trotse en lieve oma van klein- en achterkleinkinderen

Lenie Rievers - Dieteren

echtgenote van

echtgenote van

Hay Lemmen †

Piet Rievers

Christa en Léon
Annika en Sven
Meggie en Tom

Marian en Frans
Patrice en Frank, Julian, Olivia
Ralph en Gaby, Storm

Suzan en Peter
Lonneke
Bregje

Ger en Christian
Romy en Len
Lisan en Bart

Jos en Louise
Daniek
Sofie

Jacqueline en Hay
Daisy en Bryan, Dylan, Jax
Kevin en Joyce, Siem
Jeannette en Ben
Jimmy
Joëlle

Correspondentieadres:
Jacob Merlostraat 18, 5961 AB Horst

Ôs mam is thuis op de Jacob Merlostraat 18. Hier
is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.
Graag hiervoor eerst een afspraak maken i.v.m. de
voorgeschreven richtlijnen.
Wij hadden graag iedereen de gelegenheid gegeven om
samen met ons afscheid te nemen van ôs mam. Echter door
de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk en
begeleiden we haar in besloten kring naar haar laatste
rustplaats bij pap.
Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers
van Gooiendaag voor de uiterst liefdevolle verzorging.

Mazzel
Correspondentieadres:
Pastoor Tijssenstraat 6, 5971 VW Grubbenvorst
Helaas, het is momenteel niet mogelijk om samen met u
afscheid te nemen van Lenie op de manier zoals we dat
graag hadden willen doen. Wij nemen noodgedwongen in
besloten kring afscheid en begeleiden haar als gezin naar
het crematorium.
Een bijzonder woord van dank aan iedereen, die op welke
wijze dan ook, wat voor Lenie betekend heeft.

Tandarts
Spoedgevallendienst

03 t/m 05 april
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

06 t/m 09 april
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

Langzaam gleed je weg in het verleden…
langzaam raakten we je kwijt…
langzaam wist je niets meer van het heden…
langzaam wist je niets meer van de tijd…
maar altijd als je een van ons zag…
verscheen op je gezicht een blijde glimlach.
Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij in al die jaren
voor ons betekend heeft, hebben wij, toch nog vrij onverwacht
en kort voor haar 71e verjaardag, afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, ‘ôs mam’ en lieve oma

* Grubbenvorst, 11 april 1949

Lotte en Ramon
Tiggo

Religie
Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Piet van Enckevort
Zij overleed in de leeftijd van 89
Horst Gert en Hans
Debby en Bart
Pieter
Teuntje
Joost en Olga
Camee
Maks

† Venray, 27 maart 2020
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0900 88 44

weduwe van

Jan van Rijswijck

Sjors en Gytha
Siewe en Feije

Geen spoed, wel politie?

Nel van Enckevort-Lemmen

Wil van Rijswijck – Custers

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden
Hoop dan, dat je hun liefde erft
want kind zijn is nu verleden

Petra
Lula W
Will en Divine
Familie Lemmen
Familie Van Enckevort
Horst, 24 maart 2020
Correspondentieadres:
Jan van Eechoudstraat 5, 5961 CA Horst

Tienraijseweg 11, 5864 CH Meerlo
Gezien de actuele situatie rondom het coronavirus hebben wij op
donderdag 2 april in besloten kring afscheid van Wil genomen.
Wij willen familie, vrienden, kennissen en alle zorgmedewerkers
van Hof te Berkel en IEP, hartelijk danken voor alle goede zorgen
en medeleven de afgelopen tijd.

Wegens de actuele situatie rondom het coronavirus hebben
wij in besloten kring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan de Buurtzorg Team
Horst aan de Maas Zuid, voor hun liefdevolle verzorging.

06 55 40 80 23

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

Leuk werk op paardenopfokbedrijf
America voor jongens v.a. 14 jr.
Wel aanpakkers :) Bel: 06 53 71 73 41.

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

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

Te koop halfvrijstaande woning in
Sevenum met tuinkamer, veranda en
grote garage. Info: 06 12 39 96 24.
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Veranderingen voor wethouders
“Gelukkig wer same,
eindelik wer beej mien megje”
Met intens verdriet hebben wij
onverwacht afscheid moeten nemen van
ôzze pap en lieve opa, die bruisend van
energie nog volop in het leven stond.
Wij zijn erg dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend.

Wiel Hoeijmakers
* 9 april 1938

† 28 maart 2020

echtgenoot van

Cis Hoeijmakers - Seuren †
Henk en Monique
Sten, Noa
Frank en Annette
Eef, Lian
Venrayseweg 4, 5961 AG Horst
Gezien de bijzondere omstandigheden en regelgeving
rondom corona, nemen wij zaterdag 4 april in besloten kring
afscheid van pap. Zodra het mogelijk is, organiseren wij een
passende bijeenkomst waar iedereen hem kan gedenken.
Daarover berichten we later.
Als je een persoonlijke herinnering hebt aan pap, kun je deze
achterlaten op www.memori.nl/wiel-hoeijmakers

Verbijsterd, verdrietig, niet te bevatten
We zijn verslagen nu we plotseling afscheid moeten nemen
van onze lieve broer, schoonbroer en oom

ôzze Wiel
Wiel ván de Gortmeule
echtgenoot van

Cis Seuren †
In deze zo moeilijke tijd van afstand houden zullen we zijn
gezin extra steun en liefde geven om dit zo plotselinge
afscheid van pap en opa ’n plek te geven.

Horst aan de Maas besturen
vanaf de eettafel
Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis in tijden van corona. Ook het College van B&W zet zich deze tijd in om
Horst aan de Maas draaiende te houden. Normaal gesproken spreken de wethouders elkaar bij de koffieautomaat, maar zet nu ieder zijn eigen bakkie thuis en dat brengt toch wat veranderingen met zich mee.
De koffie smaakt nog net zo lekker,
zegt wethouder Thijs Kuipers. “Nu
hoef ik mijn koffie niet zelf te zetten,
maar komt mijn vrouw ook wel eens
tijdens een vergadering een bakje
brengen. Het is alleen nu improviseren
en doorgaan in deze bevreemdende
coronatijd. Ik ben bijzonder trots op de
manier waarop onze ambtelijke medewerkers hun stinkende best doen om
de essentiële gemeentelijke dienstverlening door te laten draaien.” Kuipers
noemt een aantal voorbeelden: “Denk
dan aan telefonische intakegesprekken, baliemedewerkers achter een
perspex-scherm, onze buitendienst
en toezichtsmedewerkers die dapper
doordraaien en een extra oogje in het
zeil houden.”

Apps
Alle wethouders houden met elkaar
contact via verschillende apps. Han
Geurts is het wel gewend: “In mijn
vorige baan heb ik niets anders
gedaan, dus voor mijn gezin is het niet
wennen dat ik thuis zit. Alle vergaderingen en contacten gaan nu telefonisch of via conference call’s.” Ook
wethouder Eric Beurskens gebruikt
vanuit thuis een aantal apps. “Zoom,
Skype, WhatsApp, Microsoft Teams en
Houseparty. Af en toe een hapering,
met name als je met veel mensen
bent, maar op zich gaat het prima.”
Beurskens ziet ook het positieve in
deze manier van communiceren. “Het
geeft inzicht in hoe het ook kan: een
nieuwe vorm van mobiliteit. Het is
minder druk op straat en dat is ook

goed voor onze stikstofuitstoot.” Ook
Beurskens’ vrouw werkt thuis. “Het
leuke is wel dat we nu veel meer zien
wat de ander doet. Dat geeft inzicht
en voor de toekomst mogelijk meer
begrip. Wel mis ik de fysieke bijeenkomsten, elkaar eens recht in de ogen
aankijken en echt gesprekje bij de koffieautomaat of gewoon een grap.”

Zingen
Kuipers noemt het thuiswerken “een
bijzondere ervaring”. Zijn agenda ziet
er ineens anders uit. “Veel afspraken zijn afgezegd, dus ik krijg ineens
veel gaten in mijn agenda”, zegt hij.
“Maar deze worden meteen weer
opgevuld met gesprekken die vanwege corona weer heel urgent zijn.
Dat is heel apart.” Ook ziet Kuipers een
positieve zijde aan zijn nieuwe werkwijze. “Je bent nu de hele tijd thuis en
ik zie mijn vrouw vaker, want zij werkt
momenteel ook thuis. Zo krijgen we
meer begrip van elkaars werk. Ook is
het heerlijk om tijdens een telefonisch
gesprek even door de tuin te wandelen. Ook grappig om te vermelden is
dat we onlangs in een videogesprek
gezongen hebben om de verjaardag
te vieren van mede wethouder Han
(Geurts, red). Dat maak je ook niet
vaak mee.”

Veel vragen
Wethouder Roy Bouten helpt waar hij
kan. “Het is een intensieve tijd. De
voedselbank heeft het moeilijk en
we proberen zoveel mogelijk arbeidsmigranten te informeren.” Sinds kort

heeft de gemeente haar eigen loket
waar lokale ondernemers vragen kunnen stellen. “We hebben in de eerste week meer dan 350 vragen van
ondernemers gekregen”, zegt Bouten.
“De subsidies aan dorpsvoorzieningen
lopen door.” Ook de dag van Bouten
verloopt voornamelijk digitaal. “Ik
gebruik de telefoon, iPad en laptop.
De overleggen gaan gewoon door en
ik bel vaak met mensen in de dorpen
die in deze tijd nog onmisbaar zijn.”

Hoop
In deze tijd beslissen de wethouders
niet alleen over zaken die te maken
hebben met corona. Ook kwesties
die al eerder liepen, moeten worden
afgehandeld. Zo is Beurskens bezig
met vergunningen, heeft hij contact
met het waterschap of doet hij veel
lees- en doewerk. “Denk hierbij aan
het voorbereiden van de begroting
van 2021, het beoordelen van initiatieven vanuit het oogpunt van bestuurders en het inhalen van achterstallig
leeswerk.”
Het is dus voor de wethouders even
roeien met de riemen die ze hebben.
Veel vanuit thuis en het heeft dus ook
zijn voordelen. Alle wethouders benadrukken dat ze energie krijgen hoe de
Horster gemeenschap zich inzet voor
elkaar. “Tijdens deze crisis zie je de
kracht van onze samenleving”, zegt
Geurts. “Dat geeft hoop.”

Tekst: Niels van Rens

We zullen ôzze (oëme) Wiel enorm gaan missen!
Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten en hun gezinnen
Familie Hoeijmakers ván de Gortmeule

Intens verdrietig nemen wij afscheid van

ôzze Wiel
Zijn toewijding voor ons bedrijf was ongekend. Wiel werkte
bijna 57 jaar bij ons en dat heeft tot twee weken geleden
zo mogen zijn. Wat zullen wij zijn aanwezigheid en warmte
ontzettend gaan missen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om
het verlies van zo’n mooi mens te kunnen dragen.
Gerbert & Kim, Hidde, Jelte en Jits Vissers
Alle collega’s van Vissers Energy Group

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Hans Jacobs
Uw aanwezigheid en medeleven hebben ons goed gedaan.
Annemie Jacobs-Roodbeen
Bart & Moniek, Tijn & Lynn
Koen & Linda, Veerle

Reuzevlag voor verzorgers
Hof te Berkel
Laura (6) en Tom (13) mogen helaas niet meer op bezoek bij hun oma in Hof te Berkel in Horst. Hun opa mag
alleen via het raam naar oma zwaaien. Om al het personeel van Hof te Berkel te bedanken, maar ook alle
andere verzorgers in Nederland, hebben Laura en Tom een reuzevlag voor hen gemaakt.
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autoglasherstel
en reparatie
zakelijk en particulier

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglassnĳkers.nl
autoglasherstelsnijkers

Het coronavirus zet de zorgsector onder druk. Gelukkig melden al
veel enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de
helpende hand toe te reiken, maar er zijn nooit handen genoeg.
Om de zorg bij Coronacentrum Roermond in goede banen te
kunnen leiden, hebben wij extra collega’s nodig.
Ben jij een zorgprofessional, medisch student geneeskunde,
afgestudeerd verpleegkundige niveau 3,4,5 of verzorgende IG?
Of ben je momenteel niet meer werkzaam in de zorgsector, maar
ben je bereid de handschoenen weer tijdelijk aan te trekken? Dan
zijn we dringend op zoek naar jou!

Meldplicht voor arbeids
migranten vanwege corona
Huisvestingsorganisaties Work&Stay en OTTO Work Force hebben maatregelen genomen om de door hen
gehuisveste arbeidsmigranten in de gemeenten Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas te beschermen
tegen het coronavirus. Work&Stay hanteert onder andere een meldplicht bij ziekte of koorts en de locaties
van OTTO hebben een zogenoemd ‘quarantainehuisje’.
De fitnessruimte is gesloten en in de
wasserette mag maar één persoon
tegelijk zijn was doen. Daarnaast zijn
samenscholingen op het hele terrein van de twee huisvestingslocaties van Work&Stay in Maasbree en
Baarlo verboden. “(Dit) om te zorgen dat bewoners niet dichtbij elkaar
komen”, aldus Lottie van Gerven van
Work&Stay. Verder worden de meest
actuele richtlijnen van het RIVM op de
voet gevolgd en werkt de administratie van het bedrijf vanuit huis. “Mocht
het nodig zijn, dan nemen we extra
maatregelen. De ontwikkelingen gaan
momenteel ontzettend snel. Zo hebben we, naar de actuele richtlijnen
die maandag 23 maart bekend zijn
gemaakt, besloten dat in de accommodaties maximaal drie personen op
bezoek mogen komen. In alle gevallen
blijft 1,5 meter afstand gelden.”
Ook bij OTTO Work Force, die landelijk
vijfduizend mensen onder haar hoede
heeft, worden de maatregelen in acht
genomen, legt directeur Frank van
Gool uit. “Ons projectteam bereidde
zich in februari al voor op de crisis die

toen nog moest komen. We hanteren de maatregelen van de overheid
voor de werkplekken en de woonlocaties op het gebied van ‘social distancing’ en de hygiënevoorschriften. We
hanteren een dubbele bezetting, onze
mensen zijn 24 uur per dag bereikbaar
en we werken er hard aan om onzekerheden bij de seizoenswerkers weg
te nemen.”
Work&Stay wijst de bewoners op de
maatregelen door middel van bebording, belijning en routering op de
terreinen, aldus Van Gerven. “Ook is
het voltallige personeel geïnformeerd
en van de noodzaak doordrongen.
Alle medewerkers letten op en spreken elkaar en gasten aan, de bij ons
hurende werkgevers zijn allen geïnformeerd en in de avonduren is beveiliging nog meer dan normaal aanwezig.
En er worden extra rondes gelopen
waarbij men aangesproken wordt.”
Volgens Van Gool is het aantal mensen bij OTTO dat is teruggekeerd naar
het land van herkomst, erg klein.
“Dat gaat om een kleine 2 tot 3 procent. Onze mensen werken in cruciale

beroepen in bijvoorbeeld de distributie
of voedselketen. We onderhouden in
deze tijd nog intensiever contact met
alle werkgevers, om ervoor te zorgen dat alles door kan gaan.” Indien
iemand ziek wordt, moet dit ook bij
OTTO gemeld worden. “Bij ons krijgen
mensen 90 procent van hun salaris
doorbetaald bij ziekte. Daarbij zijn zij
ook gewoon verzekerd voor zorg en
kunnen ze naar een dokter als dat
nodig is. Mocht iemand in quarantaine
moeten, dan hebben we op alle locaties een woning vrij waar diegene kan
verblijven.”
De werknemers die verblijven op locaties van Work&Stay zijn ook werkzaam in de voedselketen en daarom
momenteel hard nodig, aldus Van
Gerven. “Hun inzet is zeer gewenst.
Waar mogelijk blijven de mensen
werken. We hebben uiteraard regelmatig overleg met onze klanten om
de ontwikkelingen te bespreken en
waar nodig aanvullende maatregelen
te nemen.”
Tekst: Kim Jacobs

Onze dank is groot!

Werken bij
Coronacentrum
Roermond?

HALLO op reis

Meld je dan zo snel mogelijk aan via
www.coronacentrum-roermond.nl/#ikwilhelpen
WWW.CORONACENTRUM-ROERMOND.NL

SCHOLIEREN GEZOCHT
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.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Mart en Gemma bezoeken Swolgense
vrienden in Nieuw-Zeeland
Mart en Gemma Janssen uit Swolgen maakten onlangs een rondreis door Nieuw-Zeeland. In de laatste
week logeerden zij bij hun vrienden Twan en Gerda Kleven. Zij zijn 14 jaar geleden met hun gezin vanuit
Swolgen naar Matamata in Nieuw-Zeeland geëmigreerd. Een rondleiding in Hobbiton kon niet ontbreken.
Nieuw-Zeeland staat bekend om het land waar de drie films van Lord of the Rings zijn opgenomen. In het
dorpje van de Hobbits besloten de vier de HALLO door te bladeren.

Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

Bewondering en respect. Dat hebben wij voor de verplegers, artsen, politieagenten,
supermarkt-medewerkers, brandweerlieden en al die anderen die iedere dag tot het uiterste
gaan om ons te beschermen voor het coronavirus. Chapeau en een groot dankjewel!
Deze tijd brengt ons terug naar de basis van onze organisatie. Dat is lokale verbinding creëren
en juist dat willen we de komende tijd blijven doen. Verbinding creëren tussen mensen die
getroffen zijn, gedwongen thuis zitten en zij die nog altijd iedere dag voor ons aan het werk zijn.
Hoe we dat gaan doen? Vanaf volgende week maken we een ‘verbindingspagina’. In een
tijd dat fysiek contact zeer beperkt is, willen we ons nieuwsblad gebruiken om met elkaar in
contact te staan en mensen een hart onder de riem te steken.
We hebben zelf de aftrap gedaan, zodat duidelijk is wat we bedoelen. Om dit voor elkaar te
krijgen, hebben we jouw hulp nodig. Stuur daarom een foto zoals hierboven (van jezelf of iemand
anders) naar foto@kempencreeert.nl Vermeld daarbij je naam, woonplaats en beroep.
We hopen veel foto’s te ontvangen en mooie beelden te maken die mensen net dat klein beetje
extra steun geven. Ondertussen blijven wij met onze nieuwsbladen betrouwbare informatie
geven, delen we verhalen van mensen en geven we lezers ontspanning met onze artikelen.
Want samen staan we sterk voor lokale verbinding.
Team Kempen / #kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Afsluiten Gasthuisstraat

Omwonenden ’t Gasthoês zien
af van juridische stappen
De bewoners van de Sint Josephstraat, Kranestraat en Dr. van de Meerendonkstraat zien af van juridische stappen tegen het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas. Zij waren het niet eens met de
beslissing om de Gasthuisstraat grotendeels af te sluiten voor verkeer.
Eerder hadden de bewoners twijfels
bij het besluit. Daarom spraken
ze tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 10 maart in om hun
zorgen te uiten. Volgens hen was
‘het vertrouwen in het college
geschaad’. Inmiddels is er een
telefonisch gesprek geweest met
de verantwoordelijke wethouder
Eric Beurskens. Dit telefoontje heeft
voor meer vertrouwen gezorgd.

Vertrouwen
“We merken dat onze reacties ertoe
geleid hebben dat het vraagstuk
meer bestuurlijke aandacht heeft
gekregen”, zegt de belangengroep.
“Er wordt nu extra goed naar het

vraagstuk gekeken. De wethouder
heeft zich zeer goed verdiept in
het dossier en staat nadrukkelijk
open voor de zorgen van de buurt
en oplossingsrichtingen. Wij zijn
overtuigd geraakt dat hij hier zeer
zorgvuldig naar gaat kijken en alle
belangen goed gaat afwegen.”
Eerder zeiden de omwonenden het
vertrouwen in het college op, maar
die wonden lijken nu deels geheeld.
“Vertrouwen komt te voet en gaat
te paard. Echter: gezien de inhoud
van het gesprek met de wethouder,
de wijze waarop het gesprek
gevoerd is, de overtuiging die wij
gekregen hebben dat onze belangen
zorgvuldig worden meegewogen,

de oplossingsrichtingen waar de
wethouder over nadenkt en onze
inschatting waar het naartoe gaat,
is er een begin gemaakt met het
herstellen van het vertrouwen.”
De belangengroep wacht nu het
onderzoek en de vervolgstappen
af. Wel heeft de groep richting de
wethouder aangegeven dat ze het
jammer vond dat dit gesprek pas
laat plaatsvond. “Als dit meteen
op deze wijze was gevoerd half
december, hadden we een hoop
werk, frustratie en wantrouwen
kunnen voorkomen.”

Tekst: Niels van Rens

Adver torial

Toch aangepaste markt
in Horst
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan de weekmarkt in Horst niet doorgaan zoals gebruikelijk. Daarom staan er
op de dinsdagmarkt voortaan alleen kramen met etenswaren,
verspreid in het centrum van Horst.
De kramen staan verspreid door het
centrum opgesteld, zodat er voldoende ruimte tussen de kramen
is. Kraamhouders krijgen instructies
om ervoor te zorgen dat mensen
gepast afstand van elkaar houden.
Burgemeester Ryan Palmen: “De
noodverordening maakt de weekmarkt onmogelijk, maar laat het
toe dat er vanuit kramen etenswaren verkocht worden. Er komen
daarom elf kramen met alleen
etenswaren. Zo komen we inwoners tegemoet die op deze manier
hun levensmiddelen kopen. En we
maken het mogelijk dat de marktkooplieden ook hun brood kunnen

blijven verdienen.”

Geen sociale functie
De toezichthouder is aanwezig bij
de opbouw van de kramen. “Van
de sociale functie die de markt normaal gesproken ook heeft, zal dan
ook geen sprake zijn”, zegt Palmen.
“Ik denk dat iedereen dat begrijpt.”
De burgemeester doet ook een
oproep: “Ik doe een beroep op
iedereen: bezoekers én marktkraamhouders. Als we ons allemaal
aan de maatregelen houden, heb
ik er vertrouwen in dat we ook bij
kramen onze levensmiddelen kunnen blijven halen.”

Traumahelikopter bij ongeluk
in Horst
Twee auto’s zijn op dinsdagmiddag 31 maart met elkaar in botsing
gekomen op de Bemmelstraat in Horst.
Daarbij is een gewonde naar het
ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter was opgeroepen voor

assistentie. Ook was de politie en
brandweer aanwezig. De oorzaak
van het ongeval is nog niet bekend.

Het verhaal van NLW Groep
NLW Groep heeft, behalve het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een belangrijke sociale functie. Mensen kunnen op het werk samen praten, lachen en elkaar tot steun zijn. Met
een aantal genomen voorzorgsmaatregelen kan NLW in deze crisistijd open blijven en zetten medewerkers
samen de schouders eronder om alles draaiende te houden en de productieaantallen voor onze klanten te
halen. Om de continuïteit te waarborgen worden daarbij ook stafmedewerkers ingezet op de productievloer. Een groot compliment voor alle medewerkers die ondanks alles, positief blijven, samenwerken en
elkaar steunen! / Tekst en beeld: NLW Groep

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

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

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

Afslag10-borden
geplaatst
Op zeven verschillende locaties in het gebied van Afslag10 in Horst
zijn gebiedsborden van het gelijknamige gebied geplaatst. De borden
roepen inwoners van Horst aan de Maas op om zich vrij te voelen.
De borden dienen als symbolische en geografische afbakening van het
samenwerkingsinitiatief. Volgens Afslag10 overstijgt het fysieke
gebied de verbindingen en het samenwerken. Hierbij past de gedachte:
het over grenzen heen kunnen denken. De Afslag10-borden zijn mede
tot stand gekomen door het uitvoeringsprogramma Maasgaard.
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Coronalied van Melderslose Imke zorgt voor ophef
Imke Emons uit Melderslo, die ook achter het applausevenement voor het zorgpersoneel zat, kreeg het idee om coronalied te maken. Deze werd in
de tv-uitzending van Jinek op maandagavond 30 maart gepresenteerd. Het lied ‘Zon’ kreeg ook veel kritiek te verwerken.

slaatje uit wilden slaan omdat velen
nu thuis zonder werk zitten vanwege
de coronacrisis. Oud-politievrouw Ellie
Lust, die ook aan het lied Zon meewerkte, zei in de uitzending van Jinek
dat ze het commentaar heel jammer
vindt: “Laten we positief zijn in deze
tijd. Als je zo reageert, neem dan nog
een augurk en slaap lekker verder.”

Klaar mee

Honderd bekende Nederlanders
deden mee aan het lied. Onder
meer Jeroen van der Boom, Danny
Blind, Martijn Krabbé, Remy
Bonjasky, Gordon en Yolantha
Cabau zongen het nummer in.
Ook werkte Nienke Wijnhoven uit
Horst mee aan het lied. Via het

eerder georganiseerde evenement
trommelde Emons haar netwerk
op om zich in te zetten voor dit
initiatief. 941.000 kijkers zagen het
coronalied ‘Zon’ in première gaan op
RTL4. “Ik houd me in moeilijke tijden
vast aan muziek”, zei Emons in de
uitzending van Jinek.

Kritiek
Het lied is momenteel te beluisteren op het internet. Mensen kunnen
via bepaalde websites doneren en
het geld gaat naar onder meer het
Oranjefonds en de voedselbanken.
De mensen die hebben meegezongen krijgen niets. “Iedereen heeft

belangeloos meegewerkt”, zei Emons.
Daarmee doelde Emons op de kritiek toen het nummer in het weekend
werd aangekondigd. Op social media
was het commentaar niet mild voordat
het lied überhaupt was te horen. De
BN’ers werden verweten dat ze zichzelf belangrijk vinden en ze er zelf een

Ook de Horster zangeres Nienke
Wijnhoven reageerde boos. “Ik heb
het Nederlandse volk toch lelijk onderschat, jammer jongens”, schrijft ze op
haar Facebookpagina. “Een probleem
waar wij als ‘rijke BN-ers met luizenleventjes’ altijd tegenaan lopen, is dat als
we onze kop boven het maaiveld uitsteken, iedereen ons ineens als maatschappelijk bezit ziet en heeft meteen
een mening klaar. Daarbij komt ook
dat wij altijd ‘verstandig en wijs onze
mond moeten houden’. Maar vandaag
ben ik daar een beetje klaar mee!!”
Wijnhoven zet zich fel tegen de kritiek
in: “Ik heb liever een duidelijke mening
en een goed stel ballen, dan dat ik me
ga schamen voor een samenwerking
met verschillende liefdevolle mensen,
waar ik supermegatrots op ben! Laten
we allemaal een beetje lief zijn voor
elkaar jongens. Kunnen we niet gebruiken nu. Dus, allemaal terug in het hok!”
Beeld: YouTube

Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid.
Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die
zo inmiddels
goed als mogelijk
enalleen
met elkaar
hoofd moeten bieden. Als
Het coronaviruswe
raakt
meer dan
onze het
gezondheid.
bank
hebben
we
de
verantwoordelijkheid
om
ervoor
Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s,
diete zorgen dat u
gebruik
kunt
blijven
maken
van onze
dienstverlening;
we zo goed alsHet
mogelijk
en met
elkaar
het hoofd
moeten
bieden.
Als met oog voor
coronavirus
raakt
inmiddels
meer
dan
alleen
onze gezondheid.
de
gezondheid
voor
onze
leden,
klanten
én
medewerkers.
Daarnaast
Hetde
stelt
ons allemaal bloot aan om
nieuwe
uitdagingen
en dat
dilemma’s,
die
bank hebben we
verantwoordelijkheid
ervoor
te zorgen
u
zijn
er als
voor
onze
relaties,
om Als
hen bij te
we
zowe
goed
mogelijk
endienstverlening;
met elkaaren
hetzakelijke
hoofd
bieden.
gebruik kunt blijven
maken
van
onzeparticuliere
metmoeten
oog
voor
bank
hebben
we
de
verantwoordelijkheid
om
ervoor
te
zorgen
dat
u
staanonze
waarleden,
het coronavirus
met
zich meebrengt.
de gezondheid voor
klanten énonzekerheid
medewerkers.
Daarnaast
gebruik kunt blijven maken van onze dienstverlening; met oog voor

zijn we er voor de
onze
particuliere
en
zakelijke
relaties,
om hen bij teDaarnaast
gezondheid
voordit
onze
leden,
klanten
én medewerkers.
In
het
begin
van
jaar
hebben
Rabobank
Horst Venray en Venlo e.o.
staan waar hetzijn
coronavirus
met
meebrengt.
we er vooronzekerheid
onze particuliere
enzich
zakelijke
relaties, om hen bij te
de intentie uitgesproken om de krachten en dienstverlening samen te
staan waar het coronavirus onzekerheid met zich meebrengt.
Graag nemen
wij deHorst
leden
van onze
banken
In het begin vanvoegen.
dit jaar hebben
Rabobank
Venray
en Venlo
e.o.mee in deze
Inplannen.
het beginom
van de
dit krachten
jaar hebben
Horst Venray
en Venlo
de intentie uitgesproken
enRabobank
dienstverlening
samen
te e.o.
Op
maandag
20
april
organiseren
wij
daarom
een
virtuele
de
intentie
uitgesproken
om
de
krachten
en
dienstverlening
samen
te
voegen. Graag nemen wij de leden van onze banken mee in deze
voegen.
Graag nemen
wij de van
leden
van onze banken
mee in deze
bijeenkomst
voor leden
Rabobank
Horst Venray
en
plannen.
plannen.
Rabobank
Venlo
e.o.,
waarin
wij
de
samenvoegplannen
verder
Op maandag 20
april
organiseren
wij daaromwij
een
virtuele
Op
maandag
20
april
organiseren
daarom
een
virtuele
toelichten.
Daarbij
besprekenVenray
we onze
ambities voor onze nanciële
bijeenkomst voor
leden van
Rabobank
enVenray
bijeenkomst
voor
leden vanHorst
Rabobank Horst
en
maatschappelijke
impact.
Rabobank Venlodienstverlening
e.o., waarin wij én
de onze
samenvoegplannen
verder
Rabobank Venlo e.o., waarin wij de samenvoegplannen verder

toelichten. Daarbij
bespreken
onze ambities
onze
toelichten.
Daarbijwe
bespreken
we onzevoor
ambities
voornanciële
onze nanciële
De
bijeenkomst
start
om
17.00
uur.
Bent
u
lid
en
wilt u meepraten
dienstverlening
én
onze
maatschappelijke
impact.
dienstverlening én onze maatschappelijke impact.
over onze plannen? Meld u dan aan via een e-mailbericht naar
bijeenkomst
start
omBent
17.00uuur.
Bent
u lid
wilt u meepraten
communicatie.horstvenray@rabobank.nl
De bijeenkomstDe
start
om 17.00
uur.
lid en
wilt
u en
meepraten
over
onze
plannen?
Meld
u
dan
aan
via
een
e-mailbericht
naarwelke manier u
Na aanmelding
sturen
u instructies
via naar
e-mail, op
over onze plannen?
Meld u danstu
aan viawij
een
e-mailbericht
communicatie.horstvenray@rabobank.nl
deze bijeenkomst kunt volgen.
communicatie.horstvenray@rabobank.nl
sturen wij u instructies via e-mail, op welke manier u
Na aanmelding stu

Na aanmeldingdeze
stu
sturen
wij u instructies
via e-mail, op welke manier u
bijeenkomst
kunt volgen.
Wijkunt
begroeten
deze bijeenkomst
volgen.u graag op 20 april.
Wij begroeten u graag op 20 april.

Jansen-Swinkels,
Wij begroeten uAngelique
graag op 20
april.
Angelique
Edwin deJansen-Swinkels,
Bruijn,
Edwin
de Bruijn,
Directie
Rabobank Horst Venray
Angelique Jansen-Swinkels,
Directie Rabobank Horst Venray

Edwin de Bruijn,
Directie Rabobank Horst Venray

02
04

14

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

21 april 2020

Gemeenteraad vergadert
aangepast vanwege
corona-virus
In verband met de maatregelen rond het coronavirus kan de gemeenteraad niet op

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 31 maart. De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer achterhaald is door
nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Grubbenvorst, Horst, Broekhuizen(vorst)

kunnen worden. Afgesproken is dat tijdens de eerstvolgende besluitvormende

Oud Papier inzameling

raadsvergadering op 21 april alleen de afgesproken hamerstukken behandeld worden.

Papierinzameling Grubbenvorst

verkeersregelaar doorrijden tot aan de juiste

De vergadering is zonder publiek maar wordt wel live uitgezonden. De voorbereidende

Locatie:

Ericaplein 50 Grubbenvorst

kraakpersauto, papier uitladen. Vervolgens

vergadering wordt schriftelijk afgehandeld. Inwoners kunnen ook schriftelijk reageren op

Tijdstip:

09.00 - 12.00 uurdeze tijd.

linksaf om het terrein weer af te rijden.

de raadsvoorstellen.

Route:

Inrijden via Ericaplein, rechts

de gebruikelijke manier vergaderen. De fracties hebben overeenstemming over een
aangepaste vergadervorm zodat de noodzakelijke besluiten de komende tijd genomen

aanhouden en direct rechts richting

Papierinzameling

Maatregelen rond coronavirus

onderlinge afstand. Alleen de hoognodige

parkeerplaats. Na aanwijzing van de

Broekhuizen / Broekhuizenvorst

Bijzondere tijden vragen om een bijzondere

ondersteunende medewerkers zijn aan-

verkeersregelaar doorrijden tot aan de juiste

Locatie:

aanpak. De keuze voor de aangepaste verga-

wezig. Onder de huidige omstandigheden

kraakpersauto, papier uitladen. Vervolgens

Tijdstip:

09.00 - 12.00 uur

dervorm is gemaakt op basis van de volgende

is het ook niet verantwoord publiek toe te

linksaf om het terrein weer af te rijden.

Route:

Inrijden via Kerkstraat 10

afwegingen:

laten. Daarom vindt de vergadering zonder

• Het is van groot belang dat de risico’s voor

publiek plaats. De vergadering wordt live

Papierinzameling Horst

doorrijden tot aan de kraakpersauto, papier

uitgezonden op internet.

Locatie:

uitladen. Vervolgens het terrein afrijden.

de volksgezondheid worden beperkt en de

Kerkstraat 11 Broekhuizenvorst

Na aanwijzing van de verkeersregelaar

maatregelen en richtlijnen van het RIVM en

Parkeerplaats aan Kasteellaan /
Venrayseweg Horst

de landelijke overheid worden opgevolgd.

Schriftelijke afhandeling voorbereidende

Tijdstip:

09.00 - 12.00 uur

Daarom komt de gemeenteraad alleen bij

vergadering

Route:

Inrijden via Kasteellaan /

elkaar als er geen alternatief is, zijn de

Het presidium heeft eenmalig met deze aan-

Venrayseweg, rechts aanhouden tot aan

drie locaties onze website

bijeenkomsten zonder publiek en zo kort

pak ingestemd omdat er alleen hamerstukken

de verkeersregelaar.Na aanwijzing van de

www.horstaandemaas.nl

mogelijk.

behandeld worden. Normaal gesproken zou

Zie voor plattegronden van deze

• Tegelijkertijd is het belangrijk dat het demo-

tijdens de voorbereidende vergadering op 7

cratisch proces doorgaat en dat urgente

april vragen gesteld kunnen worden over de

Algemene instructies

besluiten wel worden genomen. Denk

raadsvoorstellen. In de aangepaste vergader-

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

bijvoorbeeld aan besluiten over bestem-

vorm vervalt de voorbereidende vergadering

• Volg de instructies van de verkeersregelaar op

mingsplannen.

en kunnen raadsleden schriftelijk vragen

• De auto parkeren en dan uitladen is niet toegestaan.

stellen over de raadsvoorstellen. Uiterlijk op

• Blijf in de auto en rijdt langs de kraakpersauto.

De aangepaste vergadervorm

10 april zal het college van B&W schriftelijk

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

De besluitvormende raadsvergadering van

reageren op de vragen. Vervolgens geven

• De chauffeur bedient de vrachtwagen.

21 april vindt dus plaats in een aangepaste

de fracties aan welke raadsvoorstellen zij als

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

vorm. De gemeenteraad besluit alleen over

hamerstukken beschouwen. Op basis hiervan

• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis

die voorstellen, waarvan eerder per e-mail

wordt een deﬁnitieve agenda opgesteld voor

door de raadsleden is afgesproken dat dit

de besluitvormende vergadering.

hamerstukken zijn. Hiervoor wordt eerst wel
een “normale” agenda opgesteld. Hierover

Inspreken

kunnen de (burger)raadsleden schriftelijke

Tijdens de voorbereidende vergadering zou-

vragen en/of opmerkingen maken en deze

den inwoners ook in kunnen spreken over de

worden door het college schriftelijk beant-

onderwerpen die op de raadsagenda staan.

woord. Naar aanleiding van deze antwoorden

In de aangepaste vergadervorm is er voor

wordt met elkaar afgesproken welke voor-

gekozen dat inwoners die van plan waren

stellen als hamerstuk op 21 april behandeld

om in te spreken tijdens de vergadering

onderwijs en opvang gesloten. Scholen en kinderopvangorganisaties zijn nu ingericht

worden.

schriftelijk kunnen reageren op de voorstellen

als noodopvang waar de kinderen van ouders met een cruciaal beroep opgevangen kun-

en raadsinformatiebrieven die voor 21 april

nen worden.

Het is formeel noodzakelijk dat de gemeente-

geagendeerd zijn. Kijk voor de agenda op

raad voor een besluitvormende vergadering

www.horstaandemaas.nl/raad.

Kinderopvang voor ouders
met cruciale beroepen

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen en kinderopvangorganisaties voor regulier(e)

Alleen voor ouders in cruciale

die opvang nodig hebben. Hiervoor geldt:

beroepsgroep

alleen als de kinderen gezond zijn en

Wilt u reageren, stuur dan uiterlijk op 10 april

De noodopvang is bedoeld voor kinderen

ouders voldoen aan de criteria van een

een e-mail naar grifﬁer@horstaandemaas.nl.

van ouders met een cruciaal beroep. Heeft in

cruciaal beroep. Er is dus ook opvang voor

Het is niet verantwoord om alle 27 raadsle-

Uw reactie wordt ter kennis gebracht aan de

uw gezin 1 ouder een cruciaal beroep?

kinderen die normaliter niet naar de kinder-

den bijeen te laten komen. Daarom wordt

raadsleden voordat de lijst van hamerstukken

Dan vragen we u om als dat mogelijk is zelf

opvang gaan. En voor kinderen die wel al

bepaald wordt.

de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt,

gebruik maakten van kinderopvang, BSO

kunt u een beroep doen op de school en/of

of gastouderopvang, is het ook mogelijk om

daadwerkelijk bij elkaar komt. Digitale besluitvorming is volgens de wet (nog) niet mogelijk.

gebruik gemaakt van art. 20 van de gemeentewet. Dat bepaalt dat een vergadering van
de raad niet kan worden geopend als er

Vervolg

kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse

meer uren opvang te krijgen. U betaalt geen

minder dan de helft van de leden aanwe-

De agendapunten die niet als hamerstuk

opvang (BSO) en gastouderopvang). Het is

extra kosten voor de noodopvang. Maakt

zig is. In dat geval belegt de burgemeester

bestempeld worden, vragen dus om een

geen harde eis dat beide ouders in een

u nu al gebruik van kinderopvang? We

opnieuw een vergadering, minimaal 24 uur

politiek debat waarvoor momenteel nog geen

cruciale beroepsgroep werken. Het gaat er

doen ons best om een medewerker van uw

later. Tijdens deze nieuwe vergadering kan

mogelijkheid is. Het is bekend dat er momen-

om dat mensen met cruciale beroepen aan

vertrouwde locatie in te zetten bij de opvang

wel met minder dan de helft van de raadsle-

teel landelijk een regeling voorbereid wordt

het werk kunnen blijven. Cruciale beroepen

uw kind.

den worden besloten.

die het mogelijk maakt voor gemeenteraden

staan op de lijst cruciale beroepen van de

De raadsleden zijn zo kort mogelijk bij

om in deze periode toch te kunnen debatte-

Rijksoverheid.

elkaar. Er wordt, voor zover mogelijk,

ren. Op korte termijn zal hierover waarschijn-

alleen gestemd en alle mogelijke maat-

lijk meer bekend worden. Dit betekent ook dat

Opvang

van ouders in cruciale beroepen treft u aan

regelen voor de volksgezondheid worden

deze procedure voor de raadsvergadering

De opvang is zo ﬂexibel mogelijk in ope-

op onze website www.horstaandemaas.nl/

genomen. Denk aan het schoonmaken

van 21 april mogelijk de komende tijd nog

ningstijden. Er is plek voor alle kinderen

kinderopvang-ouders-cruciale-beroepen.

van de raadzaal en de apparatuur en de

aangepast wordt.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Meer informatie over de opvang van kinderen

gemeente@horstaandemaas.nl

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

Handelstraat 6

Westerholtsingel 17

Nieuwe Peeldijk 22

Lottum

Helenaveenseweg 18

Griendtsveen

Horsterdijk 12a

Rotonde Steinhagenstraat -

Turfstrooisel 6

Meerlo

Venloseweg

Horst

De Leeuwerik ong.

Swolgen

Kasteellaan 1

Meterik

Mgr Aertsstraat 2

Dijkerheideweg 3 en 9

Speulhofsbaan 24f

Tienray

Parkeerterrein Kerkeveld

Sevenum

Nieuwe Baan 32

Westsingel 201

Erik de Rodeweg 11

Nieuwe Baan 30

Smitsstraat ong. kavel 522

Erdburgweg 2

CDA Horst aan de Maas

Sociale onthouding

Bij velen onder ons heeft het virus een naam gekregen doordat een
bekende besmet is geraakt. Vanaf deze plaats sterkte en beterschap.
De samenleving lijkt compleet ontwricht te worden. Winkels dicht of
met lege schappen, afgelaste evenementen, ouderen in verzorgingstehuizen zonder bezoek, vitale sectoren die keihard worden geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van dit virus. Zoals bij alle vreselijke
gebeurtenissen ontstaan er gelukkig ook mooie initiatieven.
Waar er tot een maand geleden nog
altijd werd verteld over de goede
oude tijd waar mensen nog oog en
tijd hadden voor elkaar en alles beter
was in vergelijk met het huidige jach-

VVD Horst aan de Maas

tige, digitale en materiële tijdperk en
waar we geen tijd meer hebben voor
de anderen.
Maar zie: Ook nu zit er nog goedheid en creativiteit in de mens.

Veel ondernemers bezorgen inmiddels thuis en ook de lokale horeca
doet zijn uiterste best overeind te
blijven. Steun daarom, waar mogelijk, onze lokale ondernemers en
koop lokaal. Juist nu is dat van

levensbelang voor deze bedrijven.
Inmiddels hebben zich, ten tijde
van het schrijven van deze column,
ook zo’n vierhonderd ondernemers
gemeld bij de gemeente met het verzoek om noodhulp. Dat bleek uit de

John Jenniskens

antwoorden van het college op onze
gestelde raadsvragen. En ook met
verenigingen, (onderwijs)instellingen
en vrijwilligersinitiatieven worden
contact gehouden. Het is zaak deze
ondernemers en organisaties snel
duidelijkheid te bieden, en we blijven
dit dan ook kritisch volgen. En laat
ons weten indien hier volgens u verbeterpunten mogelijk zijn.
Maar, zeker niet in de laatste plaats,
hierbij een warm hart onder de
riem voor alle andere mensen die

zich in onze gemeente, en vaak
ook daarbuiten, inzetten voor de
medemens. De mensen in de zorg
en in de supermarkten en bij de
hulpdiensten. En alle mantelzorgers
die zo goed en zo kwaad mogelijk
voor een familielid of buurman
zorgen.
Ik wens u veel sterkte de komende
weken. En laten we een beetje op
elkaar letten. Gewoon. Doen.

B&W beperkt zich tot het verstrekken van informatie, overigens alleen
bij huisvesters van meer dan vijftig arbeidsmigranten, zodat deze de
maatregelen kennen en hoopt dat die
huisvesters en werkgevers die naleven. Er wordt gezegd dat men handhavend zal optreden. Maar in tijden
voorafgaande aan de coronacrisis werd
er nauwelijks gehandhaafd, eenvoudig
omdat er te weinig handhavers waren.
Volgens de SP zou de gemeente zich
op dit punt veel pro-actiever op moe-

ten stellen, niet alleen ten behoeve
van de bescherming van de arbeidsmigranten, maar óók ter bescherming
van andere inwoners van Horst aan de
Maas die risico lopen op besmetting.
We zien nu hoe belangrijk het is dat
we een overheid hebben die zorg
draagt voor haar inwoners. Nu in deze
moeilijke tijden, maar ook daarna.
Pas goed op uzelf en de mensen om
u heen.

Peter Elbers

Maatregelen coronacrisis

De Rijksoverheid heeft verschillende regels ter bestrijding van het coronavirus vastgelegd en maatregelen genomen tegen de economische gevolgen van de crisis. Datzelfde geldt voor de gemeente Horst aan de
Maas. Weliswaar maatregelen die niet democratisch zijn vastgesteld, maar de SP heeft daar gezien de
situatie uiteraard begrip voor.
In een brief aan het college staan een
aantal zaken waar de SP zich ernstig zorgen over maakt. Deze en de
komende week kunt u hierover lezen.
Allereerst de vraag over de financiering aan de jeugdzorg die volgens
de SP gehandhaafd en gegarandeerd
moet blijven. Het bevestigende ant-

Maar laten we ook ons stinkende
best doen om de goede dingen die
nu zijn ontstaan vast te houden om
uiteindelijk een betere toekomst te
creëren. Zullen we afspreken dat we
dat gewoon samen doen. Let een
beetje op elkaar de komende tijd en
blijf gezond.

Denk aan de lokale ondernemer

Onze samenleving ziet er inmiddels alweer een paar weken volstrekt
anders uit. En de eerste signalen laten zien dat het thuisblijven tot
positieve resultaten leidt. Dat is mooi. Ons aller gezondheid natuurlijk
eerst. Daarnaast moeten we ook denken aan onze economie, aan onze
ondernemers. Die zien elke dag lege winkelstraten met als gevolg een
flinke tot volledige omzetdaling.

SP Horst aan de Maas

Prachtig om te zien hoe mensen in
actie komen. Ik denk daarbij aan
Ikbestel.nu en aan Coronahulp HadM
maar zeker ook aan de vele bloemen
en tekeningen die spontaan worden
bezorgd bij de verzorgingstehuizen.
Prachtig hoe een samenleving
in deze barre en extreme tijden
snel en spontaan zaken oppakt.
Laten we met z’n allen ons uiterste
best doen om het coronavirus zo
snel mogelijk uit te roeien door de
opgelegde maatregelen op te volgen.

woord stelt ons voorlopig gerust.
Het college heeft bij de voedselbank
aangegeven dat per week wordt
bekeken waar als gemeente bijgedragen kan worden. Zowel voor de
verspreiding als voor voedsel is er
toegezegd extra te zullen ondersteunen. Maar voor wat de arbeidsmi-

granten betreft zien we een groter
probleem, omdat hun veiligheid qua
huisvesting en werkzaamheden,
waarbij ze zich vaak dicht bij elkaar
bevinden, niet voldoende gewaarborgd kan worden. Het college vindt
dat de verantwoordelijkheid ligt bij
de huisvester en werkgever.

Bart Cox

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

De sportclub mag mijn contributie houden
Sportverenigingen in Nederland lopen volgens Stichting Waarborgfonds Sport miljoenen euro’s mis tijdens de coronacrisis. Dat komt door het
sluiten van sportkantines en doordat kosten, zoals de veld- of zaalhuur en salarissen voor trainers en stafleden, gewoon doorlopen. Ook is het
de vraag of leden hun contributie netjes blijven betalen, of dat ze over een aantal maanden een gedeelte terugvragen. De contributie, de jaarlijkse bijdrage van leden, is de belangrijkste inkomstenbron voor sportverenigingen in Nederland. Het is goed voor meer dan de helft van het
geld dat bij een vereniging binnenkomt. Op de tweede plek komen de inkomsten door kantineverkopen.
Wil je na de coronacrisis weer als vanouds
bij je vertrouwde sportclub aan de slag kunnen, dan is het beter om de contributie als
gift te zien. Je voetbal-, volleybal-, tennis- of
judoclub kan er ook niets aan doen dat er
voorlopig niet gesport mag worden. Laat die
verenigingen dus niet de dupe worden door je

geld terug te vragen.
Aan de andere kant kun je niet in ieders
portemonnee kijken. Sommige mensen
kunnen het geld in deze tijd misschien heel
goed gebruiken, omdat ze door de crisis een
laag inkomen hebben of zonder werk zitten
bijvoorbeeld. De landelijke sportbonden moeten

maar kijken hoe ze de verenigingen en dus
de leden kunnen compenseren. Dat is niet het
probleem van de leden.

De sportclub mag mijn contributie houden.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt
Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 maart bekend dat alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs worden geschrapt
vanwege het coronavirus. Aan het eind van dit schooljaar bepalen de scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn.
Een groot gedeelte van de stemmers op de poll
was er mee eens dat de centrale schoolexamens
zijn geschrapt. 86 procent vond dat de gezondheid voorop stond. Maar de andere 14 procent

was het hiermee niet mee eens. Want sommige
leerlingen hoopten met het eindexamen hun cijfers
op te krikken. Voor hen is het dus niet gunstig dat
de de eindexamens geschrapt worden. De school-

Kwaliteit heeft een naam

examens zouden voor deze stemmers ook via een
andere weg afgelegd kunnen worden. Dat wordt
namelijk ook momenteel gedaan met de dagelijkse
lessen.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

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

Ingezonden brief

Het ziekenhuis een bedreiging
Het is maandagmorgen 30 maart. De kranten staan vol met berichten over het coronavirus. Mijn aandacht wordt getrokken door de
volgende kop: Beademing is voor 80-plussers een brug te ver.
Waarom? Omdat er bijna niemand
is van die leeftijd met corona die de
intensive care overleeft; omdat er
nog een hausse aan patiënten aankomt; omdat zij de bedden straks
nodig hebben en omdat op die
komende behoefte er een voorselectie gemaakt moet worden. ‘Daarom
wordt nu al met mensen van 80-plus
een ‘goed gesprek’ gevoerd, waarbij
we op medische gronden aangeven
dat de intensive care eigenlijk geen
optie meer is.’
Na het lezen van dit bericht heb ik bij
de gemeente Horst aan de Maas een

Excel-bestand opgevraagd waarin
de geboortejaren van de inwoners
zijn opgenomen. Dan zie ik dat er
meer dan duizend inwoners van onze
gemeente 80 jaar en ouder zijn en
enkele honderden de 90 zijn gepasseerd.
Stel u de volgende situatie voor.
Ik ben 83, hartpatiënt met nog enkele
andere mankementjes. Ik word
besmet met het virus, moet naar het
ziekenhuis, ik kom vervolgens tegenover een arts te zitten die me aankijkt
en zegt: een opname op de intensive
care kan ik u niet meer adviseren.

Hij vraagt: schrikt u van deze boodschap? Natuurlijk schrik ik daarvan en
vraag hem waarom, want ik wil nog
net zo oud worden als mijn ouders
geworden zijn: 94 jaar. De arts: het
spijt me maar u bent al 83 en het
is onze ervaring dat voor 80-plussers een intensive care een brug te
ver is en bovendien hebben we de
intensive care-bedden nodig voor de
hausse aan patiënten die nog komen,
mijnheer Steenbekkers. Ik sputter nog
tegen met zoiets als: dit is toch pure
discriminatie.
Het helpt niet. Nu ervaar ik het zie-

kenhuis als een regelrechte bedreiging. Om te voorkomen dat corona
mijn doodvonnis betekent: ik houd
anderhalve meter afstand, kies voor
enig sociaal isolement, eet gezond,
lees veel en onderhoud telefonisch
dan wel per email contacten met mijn
familie en met Openluchtmuseum de
Locht.
Tachtig-en negentigjarigen in Horst en
omstreken, wees voorzichtig en houd
afstand.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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

Nielsflits

Column

Pokeren met
de boys
Ik mis het samenkomen met
vrienden. Gewoon gezellig
kletsen en een biertje doen.
Flauwekullen en elkaar doorheen halen. Even kloten, maar
dat wordt nu stukken moeilijker. Gelukkig leven we in een
tijd waarin we constant ‘connected’ zijn.
We hebben zo onze tradities in
mijn vriendengroep. Elke woensdagavond zitten we bijvoorbeeld
rond de klok van 21.00 uur met
een klein groepje in de kelder in
OJC Phoenix in Hegelsom. Heel
simpel: een biertje en op een
groot scherm kijken we onzinnige
video’s. Echt zo’n avond om even
de week middendoor te zagen en
weer met een glimlach de fiets op
te stappen richting huis. Maar dat
kan nu even niet.
In het begin in principe nog niet
zo’n ramp, je slaat een keer over.
Inmiddels mis ik het toch wel. Het
gaat niet om die video’s of die
koude goudgele rakker. Het gaat
om even lachen, ‘quatsch praote’
en soms zelfs interesse in elkaar
tonen. Tradities zijn er om te breken, zeggen ze wel eens. Maar
wij doen er alles aan om dat niet
te laten gebeuren, het is gewoon
veel te gezellig. Daarom zetten we het voort via de webcam.
Toch is het dat net niet. Er wordt
wel gelachen, maar vaak met
een hapering of je hoort de ander
weer niet goed.
Nu hebben we onlangs een eigen
pokertafel op het wereldwijde
web. Fantastisch. Je legt voor één
keer 2,50 euro in en je hebt een
avond plezier. Hersenloos spelletje en op de achtergrond gezellig kletsen. Even lekker pokeren
met de boys. En je hebt er ook
nog eens wat aan. In de afgelopen
dagen is mijn winst opgelopen tot
7,50 euro. Wie had dat gedacht dat
ik ook nog eens flink zou verdienen in deze tijd?
Al met al, ik kom mijn tijd wel
door hoor. Het is alleen even
anders. Zo kan ik ook eindelijk
tegen mijn opa en oma zeggen:
vroeger was alles beter. Al is dat
wel veel te vroeg. Tot nu gaan
we het doen met apps als Skype,
Zoom en poker. Daarna, na deze
coronatijd, dan gaan we lekker
weer all-in.
Bluf ze,
Niels
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Geplukt

Gert van Gassel Sevenum
Hij is een rasechte Sevenummer, die zijn vrije tijd het liefst doorbrengt onder de mensen of in het paardenwereldje. Ook is hij de trotse ondernemer achter B-Leef Wonen, het familiebedrijf dat hij overnam van zijn
vader. Deze week wordt Gert van Gassel (57) geplukt.

pony’s ontgroeid was, stroomde hij
door naar de paarden en nog altijd
is hij een fanatiek ruiter. “Het heeft
even op een wat lager pitje gestaan
toen mijn eigen kinderen wat jonger
waren, maar ik heb het daarna toch
weer opgepakt. Nu rijd ik zo’n drie
keer in de week: één keer dressuur,
één keer springen en één keer een
bosrit.”
Behalve het paardrijden zelf,
bekleedt Gert ook een bestuursfunctie binnen paardensportvereniging
Bucephalus. “Dat is de fusieclub van
de ruiterclub van Sevenum en ponyclub de Sevenrijders”, legt hij uit.
“Ik ben er dus vanuit de ponyclub
ingerold.” Hij is penningmeester,
iets wat wel past bij zijn baan. Gert
is namelijk de eigenaar van B-Leef
Wonen in Sevenum. “De winkel is
een familiebedrijf”, vertelt hij. “In
1962 nam mijn vader het bedrijf
van zijn ome Hein over. Ome Hein
was een timmerman en mijn vader
maakte er een woonwinkel van.”

Terugkeren
Vanaf begin jaren 70 was Gert
steeds meer betrokken bij het
bedrijf. “Ik heb na mijn opleiding wel eerst vijf jaar buitenshuis
gewerkt. Dat werd door mijn moeder gestimuleerd.” Toch kon hij de
zaak van zijn ouders niet loslaten
en na vijf jaar besloot hij terug te
keren. “Het is zo dynamisch en er is
zo veel te organiseren”, vertelt hij.

Bij de Sevenumse ponyclub
De Sevenrijders was hij in zijn element. “Ik reed toen vaker wedstrijden. Ik was niet heel goed, maar
ik had er wel heel veel plezier in”,
vertelt hij. “Wedstrijden waren toen
echt nog een clubactiviteit, waar je
samen met andere ruiters en amazones naar toe ging.” Toen hij de

Puzzel

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Laat je lunch door ons
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Gert is al dertig jaar getrouwd met
zijn vrouw Miep. Het stel leerde
elkaar 35 jaar geleden kennen.
“Gewoon tijdens een avondje in de
kroeg”, lacht Gert. De vonk sloeg
over en een paar jaar later trouwden Gert en Miep. Behalve zoon Tim
hebben ze samen ook nog dochter
Amy.
Veel vrije tijd houdt Gert niet over
naast zijn hobby en zijn werk.
“Maar als het even kan, ben ik toch
graag onder de mensen”, vertelt
hij. “Met de vriendengroep hebben
we ieder jaar minimaal één activiteit en we zitten ook regelmatig
in kleiner verband bij elkaar.” Voor
de toekomst hoopt hij dat lekker
te kunnen blijven doen. “Ik ben
een mensenmens en vindt contact
met anderen heel belangrijk. Dat
hoop ik nog lang niet op te hoeven
geven.”

Paarden

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

4

Mensenmens

helaas ook niet.” Na zo’n zes jaar
smeken, kocht de familie een stukje
grond en kreeg Gert voor zijn verjaardag eindelijk een pony. Dat is
waar zijn grootste hobby begon.

Gert groeide op in Sevenum,
samen met zijn broer en zus. Het
gezin Van Gassel woonde boven
de meubelwinkel van Gerts
ouders, Eigen Haard, die toen
nog gevestigd was op de plaats
van het huidige OJC Walhalla. “Ik
deed als kind niets anders dan
zeuren bij mijn ouders dat ik een
pony wilde”, vertelt hij lachend.
Zijn ouders waren echter onverbiddelijk: voor een pony was
geen plaats. “Ik ben toen zelfs
bij de achterburen gaan vragen
of ik bij hen in de tuin een pony
neer mocht zetten, maar dat ging

8

“Dat maakt het gewoon een heel
leuk vak.” Inmiddels is Gerts zoon
Tim ook steeds meer betrokken in
het bedrijf. “Hij heeft het klantencontact voor een groot deel van mij
overgenomen. Ik houd me nu met
name bezig met de administratie,
de orderverwerking en de planningen. Dat past dus wel bij mijn
taak als penningmeester binnen
Bucephalus.”

Oplossing vorige week:
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15-vragen aan

Karlijn Versteegen Horst
ik Hay Day. Dat is een spelletje waar
je een boerderij moet onderhouden.
Dat vind ik wel heel erg leuk om te
spelen.

Hond of kat?
Hond. Vroeger hadden wij katten,
maar daar had ik niet zoveel mee
eerlijk gezegd. Nu hebben we een
teckel en daar speel ik veel vaker
mee dan dat ik deed met de katten.
Ik vind het ook veel leuker om met
onze teckel te spelen.

Hoi

Column

Inspiratieloos

Wat zou je nooit meer overdoen?

Ik werk nu al meer dan een jaar
bij de HALLO. Ik denk ook wel
dat je verschil kunt zien in de
kwaliteit van de columns gedurende dit jaar. Iedere week is
het hetzelfde maar ook weer
totaal anders.

Ik heb niet echt iets specifieks wat
ik echt nooit meer zou overdoen.
Vroeger had ik wel zwemles en dat
vond ik echt niet leuk om te doen.
Maar als ik nu met vriendinnen ga
zwemmen, dan vind ik het wel echt
heel erg leuk.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou graag twee keer zo slim willen zijn. Het lijkt mij erg handig voor
later en voor nu ook. Ik denk dat
je dan meer kan bereiken dan met
mooier zijn.

Waardoor moest je de laatste
keer huilen?

Karlijn Versteegen
13 jaar
Horst
Dendron College

kijken. Het is niet heel erg speciaal
wat ik doe op een vrijdag- of
zaterdagavond.

Ik was heel blij want ik wilde al heel
erg lang een hondje.

Wie is je grote voorbeeld?

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?

Nee, ik heb niet echt een bijnaam.
Sommige vriendinnen noemen mij
af en toe wel Kar, maar niet iedereen
zegt dat. En ook niet altijd.

Ik heb niet echt een groot voorbeeld.
Er zijn natuurlijk wel mensen in mijn
leven waar ik tegenop kijk, maar ik
beschouw ze niet als een groot voorbeeld in mijn leven.

Mijn beste eigenschap is denk ik dat
ik wel gevoel voor humor heb. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik dingen heel vaak niet opruim en ze dan
overal laat liggen.

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

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?

Wat is je favoriete sociale
medium?

Soms ga ik chillen met wat
vriendinnen bij iemand thuis en
anders ga ik gewoon lekker thuis
op de bank tv of op mijn telefoon

Ik kan nu niet echt iets verdrietigs
bedenken wat ik nu kan noemen.
Maar ik was wel heel erg blij toen ik
mijn hondje Loekie kreeg in 2016.

Heb je een bijnaam?

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

Bij de eindtoets van groep acht was
ik wel een beetje zenuwachtig. Ik
wist namelijk niet hoe het precies
werkte en het is wel de eindtoets.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
Mijn favoriete sociale medium is toch over jou te weten zouden komen?
denk ik wel Instagram of WhatsApp.
Instagram omdat je leuke foto’s en
filmpjes van andere mensen kunt kijken. En WhatsApp vind ik leuk omdat
je dan contact kunt hebben via de
telefoon met je vrienden en familie.

Dat ik soms een boek wel drie keer
kan lezen en het dan nog steeds
een geweldig boek vind. Zelfs bij
de derde keer lezen. Ook al weet ik
dan hoe het boek gaat eindigen. Dat
maakt voor mij niet uit.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

Wie kent jou het beste?

Ik vind het belangrijk dat diegene
eerlijk is en dat we samen kunnen
lachen. Dat maakt een vriendschap
gezellig en oprecht.

Wat is je favoriete game?
Ik speel op mijn telefoon wel eens
spelletjes. Wat ik speel is heel erg
verschillend. Op dit moment speel

E

M
Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?

Ik denk dat mijn ouders mij wel het
beste kennen. Zij kennen mij namelijk al mijn hele leven en mijn vriendinnen niet. Ik denk wel dat mijn
vriendinnen mij ook heel erg goed
kennen maar niet zo goed als mijn
ouders. Want zij kennen mij niet mijn
hele leven al.
Tekst: Jélena Bours

Het adres voor:
• Onderhoud en reparaties van alle
merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s/ campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Diverse gebruikte wintersets €100,• Wielen wisselen €14,95 *

Wij zijn
normaal
geopend
Wij zijn gesloten
van
25 december
t/m 1 januari

* Vraag naar de voorwaarden

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mijn vader heeft mij laatst zo hard
laten schrikken dat ik daarvan moest
huilen. Ik schrok echt heel erg toen.
Maar nu kan ik er gelukkig wel om
lachen.

De ene keer ben ik bezig met
jongeren helpen met vragen
beantwoorden. De andere keer
ben ik opzoek naar jongeren
die nog mee willen doen met
de vijftien vragen aan. Soms
lukt een column schrijven heel
gemakkelijk, dan ben ik binnen
een half uur klaar of let ik niet op
en heb ik opeens een heel stuk
van wel vijfhonderd woorden
geschreven. Soms ook niet.
Dan ben ik aan het denken en
aan het denken en dan weet
ik nog steeds niks om over
te schrijven. Een beetje zoals
vandaag. Dan ben ik volledig
inspiratieloos.
Maar dit blijft wel natuurlijk
een blad dat op bepaalde tijden
gedrukt wordt en op bepaalde
tijden bezorgd wordt. Ik krijg
namelijk de HALLO altijd op
donderdag in de brievenbus.
Dus dan is het wel nodig dat ik
een aantal dagen van te voren
al begin te schrijven en het
ingeleverd heb. Anders heb ik
niks bijgedragen aan het blad
en dan mist er gewoon een heel
stuk. Ik heb vooral veel moeite
met het bedenken wat ik ga
schrijven in mijn columns in
deze periode. Alles draait iedere
dag om het coronavirus. En ik
denk niet dat ik de enige ben,
maar ik hoef niet iedere week
een column te zien dat over
het coronavirus gaat. Natuurlijk
is het coronavirus nogal breed
en kan je er veel verschillende
dingen over schrijven maar het
wordt een beetje saai. Iedereen
weet nu wel dat iedereen aan
het struggelen is met wat hij of
zij nou iedere dag moet doen.
Aangezien alles eigenlijk wel
dicht is en waarschijnlijk ook
dicht blijft. Maar eerlijk gezegd
houd ik me ook met niet veel
andere dingen bezig dan het
coronavirus deze dagen. Dus als
de komende weken of maanden
niets gaat veranderen in deze
situatie denk ik dat er nog een
aantal columns komt over het
coronavirus.

Jélena
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Oh, zit dat zo!

Coronavirus op de woningmarkt?
Welke invloed heeft het coronavirus op de woningmarkt? Een vraag die mĳ de afgelopen weken met regelmaat werd gesteld en waar ik hoe
zeer ik het ook zou wensen eenvoudigweg het antwoord niet op weet. Het hangt samen met de tĳdsspanne waarbinnen we op de wereld het
virus de baas worden.
hierover. Op de woningmarkt
wordt vaak gekeken naar het
vertrouwen in de economie.
De onzekere situatie waar we nu
in zitten draagt daar niet aan bij.
Maar een deel van de economie
draait gewoon door.

Vooraf een groot compliment
voor iedereen die zich inzet in
de gezondheidszorg in ons land.
Dan de vraag die me gesteld
wordt. Hoewel ik er geen pasklaar
antwoord op heb, zijn er wel
een aantal zaken te benoemen

Sommige zoekers zullen zeker
even wachten, maar er zijn
genoeg zoekers die geen enkel
twijfel hebben over hun inkomen
en daarnaast een dringende
behoefte hebben aan een andere
woning. Starters op de markt,
kopers die een echtscheiding
meemaken, kopers die vanwege
hun werk verhuizen en niet
te vergeten de kopers die hun
eigen woning inmiddels verkocht
hebben en nog niets anders
gekocht hebben. Allemaal zoekers
die gewoon blijven komen.
De woningmarkt is zo krap dat
zelfs als de vraag enigszins

afneemt er nog steeds een tekort
aan woningen is, ook in Horst aan
de Maas.
Vanwege de economische risico’s
die de pandemie met zich mee
brengt is een lichte stijging van
de hypotheekrente te verwachten,
maar deze is nog steeds historisch
laag. De afgelopen dagen is het
aantal hypotheekaanvragen zelfs
gestegen. De onzekerheid waarin
we verkeren zal zeker invloed
hebben op het tempo van de
woningmarkt en misschien zelfs
op de prijs. Dat moet de toekomst
leren.

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker verkoop je aardbei- en
aspergeplanten, voor zowel de binnen- als buitenlandse markt.
Dit doe je in teamverband, samen met je collega’s. De functie
heeft een internationaal karakter waarbij klantcontacten zijn
gebaseerd op relatiebeheer. Om die reden ben je in de toekomst
ook vaker onderweg.
Functie-eisen
• mbo werk- en denkniveau;
• verkoopervaring, bij voorkeur in de agri-/hortisector;
• aff initeit met teelttechnieken in de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig in de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal. Frans is een pré;
• bekend met automatisering;
• functioneert in teamverband, alsook zelfstandig;
• drive om te ontwikkelen en door te groeien op je vakgebied;
• ondersteunend bij acquisitie, PR, transportplanning en
administratieve werkzaamheden;
• je rapporteert aan de salesmanager.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij de CAO Open Teelten.
Daarnaast zal er ruim rekening worden gehouden met jouw
persoonlijke situatie en doorgroeimogelijkheden

Voor iedereen die op dit moment
stappen wil maken, iedere situatie
en behoefte is anders, dus bel
vooral met je NVM makelaar.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

Is het ook nu mogelijk je woning
te verkopen? Daarop kan ik
gelukkig wel een volmondig ‘ja’
antwoorden. Als NVM makelaar
houden wij uiteraard rekening
met de richtlijnen van het
RIVM en door het gebruik van

www.intermakelaars.com

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

Vissers Aardbeiplanten BV is een modern en dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van aardbeien aspergeplanten. Vanuit de vestiging in America (Limburg) en
nevenvestigingen in Polen en Wit Rusland, worden de planten
wereldwijd afgezet, met Europa als voornaamste afzetmarkt.

COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V

360 graden foto’s, video’s en
beeldbellen, vinden er nog steeds
bezichtigingen en verkopen
plaats.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

5964 AA Meterik
Edelstenen
Tel: 077-2300015
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Crist Coppens
Let op: de laatste keer dit voorjaar!

Alleen geldig op dinsdag 7 april 2020
Contact informatie vacature Commercieel Medewerker
Spreekt deze uitdagende functie je aan, dan komen we graag met
jou in contact. Solliciteer via onze website of stuur je cv aan:
www.vissers.com
info@Vissers.com

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Binnenkijken bij...

Column

Tijd in
coronatijd
Reizen naar werk – nu even niet.
Driemaal per week naar de sportclub - nu even niet. Gezellig een
kopje koffiedrinken of uiteten
met vrienden – nu even niet. En
zo kan ik nog wel even doorgaan,
nu veel tijd over en thuisblijven.
Dus dan maar eens die klussen
doen, waar je nooit aan toekomt
(omdat ik er waarschijnlijk ook
een hekel aan heb), kasten
opruimen. Oude kleding
weggooien, ontdekken hoeveel
troep je verzameld hebt en dozen
met foto’s van lang geleden
doorspitten. Dan komen mooie
herinneringen voorbij van toch
alweer even geleden. Soms
brengt het een traan zoals de foto
van mijn schoonzus die al jong
overleden is. Vaak een glimlach
van herinneringen aan mooie
momenten.
Dan duikt er plotseling een
geboortekaartje op met een naam
die ik niet meteen kan plaatsen.
Ik open het kaartje en zie een
Arabische naam. Het is een jonge
alleenstaande vluchteling die ik
uit Irak heb leren kennen. Ik
werkte toen bij het COA in een
kleinschalige opvang voor
asielzoekers in Brabant. Mijn
nieuwsgierigheid is gewekt en ik
zoek hem online op en wat
schetst mijn verbazing? Hij is
fractievoorzitter van een politieke
partij in één van de grotere
steden in Nederland geworden.
Ook hij zet zich, zoals vele
duizenden anderen, nu extra hard
in om iets te betekenen voor de
medemens in deze bijzondere
periode. Op zijn Twitter-account
zie ik de vele mooie initiatieven
voorbijkomen die, net zoals hier in
Horst aan de Maas nu ontstaan.
Buren die zwaaien naar elkaar
van achter het raam, kinderen die
kleurrijke schilderijen maken op
het trottoir en pubquizen en
popconcerten die online worden
gehouden.
Een alleenstaande jongeman
gevlucht uit Irak levert voor de
volle honderd procent zijn
bijdrage aan onze samenleving in
Nederland. Dit brengt mij een
lichtpunt en geeft me een warm
gevoel: het mooie van de extra
tijd in deze coronatijd.
Annie Korstjaans,
sociaal werker Synthese
Horst aan de Maas
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

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

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

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

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

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

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

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

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bellmer
Een op ooghoogte geplaatste combi-oven, het composiet
werkblad en de brede schouwkap zijn slechts een paar
details van deze prachtige moderne keukenopstelling.
De grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven deze nieuwe
keuken een landelijke en sfeervolle uitstraling.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

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

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl
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