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De Peel in brand
In natuurgebied Mariapeel in Griendtsveen woedde maandag 20 april een flinke natuurbrand. Het breidde zich snel via harde windvlagen uit naar de Deurnese Peel in de provincie
Noord-Brabant. Tientallen brandweerlieden uit verschillende provincies en een aantal blushelikopters schoten te hulp om de brand te blussen. De brand was na dagen blussen nog
niet onder controle. / Beeld: Joyce van Dijk Fotografie Lees meer op pagina 07

Strijd om kleine en grote casinovergunningen
Burgemeester Ryan Palmen roept de drie vergunninghouders van kansspelautomaten in Horst aan de
Maas op hun vergunning in te trekken. Dat zei hij tijdens de digitale raadsvergadering van dinsdag
21 april. Zij zouden het beste voor de ‘wedstrijd’ om de grote vergunning moeten gaan.

met een knipoog richting de gokexploitanten.

maximaal 125 kansspelautomaten.
De grote zou gaan naar een nog
te verwezenlijken initiatief voor
een hotel/casino aan de A67 in
Sevenum. De kleine vergunning
zou dan worden verleend voor één
van de drie momentele vergunninghouders.

De raad vindt het een goed plan
om het aantal speelautomatenhallen terug te dringen. Kay Thijssen
(Essentie) benadrukt het inperken van gokken in de gemeente.
“Er komt nu meer zicht op wat er
op gebied van gokken gebeurt.”
Eveline Baas van D66+GroenLinks
deelt de mening van Thijssen.
“Iedereen mag zelf weten hoe hij
zijn geld besteedt, maar wel is
het goed dat de gemeente hier
in optreedt. We moeten blijven letten op veiligheid en de
gezondheid van onze inwoners.”

De raad en het College van B&W
zijn het ermee eens. Horst aan
de Maas gaat van zes naar twee
kansspelautomatenhallenvergunningen. De gemeente kan zo beter
controlerend het gokklimaat in de
gaten houden. Van de zes vergunningen zijn momenteel drie hallen
vergund: twee bij Center Parcs in
America en het Flamingo Casino
in Horst. De gemeente gaat naar
twee vergunningen waarbij er
nog plaats is voor één kleine vergunning met maximaal 30 kansspelautomaten en een grote met

Gokje wagen
JVH Gaming, eigenaar van
Flamingo, vreest voor haar positie
en bestaan. Dat schrijft het casino
in een brief aan de gemeenteraad.
Zij zou tegen de twee andere ver-

gunden moeten ‘strijden’ om de
kleine vergunning. Burgemeester
Ryan Palmen ziet het juist als iets
positiefs: “We willen het aantal
hallen terugbrengen, dat is positief voor de ondermijning in deze
gemeente. Ik zou zeggen, schrijf je
in voor de vergunning van de grote
speelautomatenhal en trek de
kleine vergunning in. Als alle hallen dat doen, krijgen we een automatenhal die het best aan onze
criteria voldoet. Doe een euro
in het gokgleufje en win de
grote vergunning”, zei Palmen

Stoel ondernemer

Yvonne Douven van VVD is niet blij
met het voorstel van het college.
“Je mag als gemeente niet zitten
op de stoel van de ondernemer.
Tevens is er nog nooit een onderzoek geweest in Horst aan de Maas
naar ondermijning en criminaliteit bij gokken. Dus waar hebben
we het over? Is het dan zo dat als
andere gemeentes dit doen, wij dit
plan dan ook maar moeten uitvoeren?” Palmen is diskreet: “We gaan
dit inperken om de veiligheid en
gokverslaving in Horst aan de Maas
tegen te gaan.”

Tekst: Niels van Rens
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Cultuurplein ‘t Gasthoês zorgt voor minder hittestress
’t Gasthoês wordt momenteel vernieuwd. Het nieuwe cultuurplein, wat
naast ’t Gasthoês moet komen, wordt klimaatbestendig gemaakt. Door
een viertal aan innovaties wordt op het plein hittestress tegengegaan.
Wethouder Eric Beurskens schrok een tijd
geleden van kaarten in de Klimaatatlas.
“Ze laten zien wat klimaatverandering
betekent voor onze bebouwde omgeving”, zegt Beurskens. “Bij ‘t Gasthoês
is het zomers 8 graden warmer dan
op andere plekken in de gemeente.
Dit zorgt voor hittestress en daarvan
kunnen mensen ziek worden. Als er
extreme regenbuien zijn krijgen we het
water met de huidige riolering niet meer
afgevoerd. Hulpdiensten kunnen dan
er niet meer bij en woning lopen onder
water. Daarom grijpen we in. Dat doen
we op een manier die nog nergens in
Nederland is vertoond.”

Permavoid systeem
Het cultuurplein wordt met vier oplossingen ingericht om deze problemen
tegen te gaan. De bedoeling is om ’t
Gasthoêsplein een groen plein te maken,
omdat volgens Beurskens het zo de
omgeving verkoelt. “Daarnaast maakt
het mensen ook blij, dat is goed voor de
sfeer.” Met vier oplossingen onder de
grond wil de wethouder het cultuurplein
innovatief klimaatbestendig maken.
“In het gebied komt een Permavoid systeem. Dit is een ondergrondse waterbuffer voor planten. Het water wat
afkomstig is van ’t Gasthoês wordt opgeslagen en in droge periodes op natuurlijke wijze opgevoerd naar de platen.”

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
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.

ZOAK-bestrating
De tweede innovatie is prairiebeplanting. Prairieplanten worden rondom en
op het plein aangebracht en hebben
diepe wortels. “Zo zijn ze beter bestand
tegen droogte. De combinatie van
vogel- en insectenvriendelijke planten
en siergrassen geeft vijf tot zes keer per
jaar een volledig andere kleurbeleving
en vormt een rijke voedselbron”, zegt
Beurskens. De derde manier is ZOAKbestrating. ZOAK staat voor Zeer Open
Afval Keramiek. “Het is bestrating die
water in de bodem laat infiltreren, maar
ook zes liter per vierkante meter vasthoudt. Dat water kan verdampen als
het warm is en zo zorgt de ZOAK ook
voor verkoeling. ZOAK is gemaakt van
gerecycled materiaal; er komt geen
grondstof aan te pas en is oneindig
herbruikbaar.” De laatste techniek heet
Rockflow. Dit bestaat uit recyclebare
steenwol elementen die tot 95 procent
van hun volume aan regenwater kunnen
opnemen. “Vervolgens geeft het langzaam het water af aan de bodem”, legt
Beurskens uit. “Het verkleint de kans op
wateroverlast en overbelasting van het
riool bij regenval. Ook blijft de grondwaterstand beter op peil en dat is handig
tijdens zeer droge zomers.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemeente Horst aan de Maas

Permavoid systeem

ZOAK-bestrating

Bestrijding eikenprocessierups Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas is weer gestart met de biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij wordt de gemeente ondersteund
door aannemersbedrijf Nationale Bomenbank. De bestrijding wordt zo milieuvriendelijk en effectief mogelijk gedaan, meldt de gemeente.
De bestrijdingswijze die in Horst
aan de Maas wordt gebruikt is
alleen effectief als de blaadjes
net aan de bomen zitten, daarom
start de gemeente nu. Naast de
behandeling met het biologische
middel Xentari, worden de
nestkastjes preventief opgehangen.
“In 2018 zijn we hiermee gestart
en hebben we inmiddels meer
dan 1.200 nestkasten uitgedeeld
en opgehangen”, zegt wethouder
Eric Beurskens. “En ook komend

jaar gaan we daarmee door.
Daarnaast zijn we bezig met
ecologisch bermbeheer. We gaan
minder maaien en brengen steeds
meer gevarieerde beplanting
in de openbare ruimte aan.
Goede gevarieerde bermen
bevatten namelijk heel veel
natuurlijke bestrijders van de
eikenprocessierups. De komende
jaren blijven we hierop volop
investeren omdat een natuurlijk
evenwicht de beste oplossing is.”

Ook de inwoners van Horst aan de
Maas kunnen daar een positieve
bijdrage aan leveren. “Zij kunnen
zelf nestkasten ophangen”, legt
Beurskens uit. “Daarnaast kunnen
inwoners de berm of het gazon om
huizen gevarieerder maken door
minder of niet te maaien. Ook kan
de variatie vergroot worden door
zelf bloemrijke mengsels aan toe
te voegen, maar besef dat juist de
‘normale’ inheemse kruiden en
planten cruciaal zijn. Het geeft een

ander beeld wat zeker wennen is,
maar in alle opzichten uiteindelijk
gevarieerder en mooier.”
In de HALLO van donderdag 16 april
stond vermeld dat de bestrijding
van de eikenprocessierups vanaf
die week begon, maar dat stond
foutief vermeld. De bestrijding
is nu, een week later, begonnen.
Boomadviesbureau Terra Nostra
verzorgt het onderzoek naar de rups.

Stookverbod in Horst aan de Maas
Vanwege de droogte heeft brandweer Limburg-Noord in overeenstemming met Staatsbosbeheer een stookverbod aangekondigd. Verbranding
van snoeihout is niet meer toegestaan in de gemeente Horst aan de Maas. Ontheffingen voor bewoners in het buitengebied zijn opgeschort.
Het is al langere tijd droog in de
natuur. De kans is aanwezig dat
er een natuurbrand ontstaat.
Ondernemers kunnen het snoeiafval
of de plantenresten naar een recy-

clebedrijf brengen. Inwoners kunnen klein tuinafval in de bladkorf
kwijt. Door het grotere aanbod kan
het zijn dat de bladkorf later leeg
wordt gemaakt. Dan kunnen inwo-

ners terecht bij het gemeentewerf in
Horst. Binnen het stookverbod zijn
ook fakkels, vuurwerk, wensballonnen, vuurkorven en koken op open
vuur op vaste brandstoffen verboden.

De brandweer vraagt ook op te letten
met sigaretten, kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval dat kan
gaan broeien.

Bestuurder onder invloed van wiet aangehouden
De politie-eenheid van Horst/Peel en Maas heeft een bestuurder aangehouden die onder invloed achter het stuur zat. De aanhouding vond plaats
op woensdag 15 april omstreeks 00.15 uur. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van cannabis.
De agenten zagen een rode Audi TT
RS rijden op de A73 die was voorzien van een Duits kentekenplaat.
Het bleek een Duits huurvoertuig
te zijn. Na de controle van de docu-

menten werd de bestuurder onderworpen aan een speekseltest.
Hieruit bleek dat deze automobilist
onder invloed was van cannabis.
De bestuurder werd meegenomen

naar het politiebureau voor bloedafname. Mocht uit dit bloedonderzoek blijken dat de bestuurder over
de limiet zit wordt er een procesverbaal opgemaakt. Het voertuig is

door de politie in beslag genomen
ter zaakwaarneming. De eigenaar
(verhuurder) zal het voertuig weer
terugkrijgen.
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‘Laat zien wat je bezighoudt’

met
Esther organiseert raamknutselwedstrijd Problemen
uw kunstgebit?
Esther Koenen, cultuurconsulent van de gemeente Horst aan de Maas, komt met een nieuw initiatief om de
gemeente op te fleuren. Ze bedacht een wedstrijd waarbij jongeren van hun raam een kunstwerk kunnen maken.
Veel mensen werken vanuit thuis.
“We blijven met z’n allen thuis
en kijken uit het raam naar het
uitzicht dat al meer dan een maand
hetzelfde is”, vertelt Esther Koenen.
“Daar wilde ik graag iets aan doen.
Ik wilde op één of andere manier
cultuur verbinden met de inwoners
van Horst aan de Maas. Het is
belangrijk dat we creatief blijven.”
En zo kwam Koenen met het idee
om een raamknutselwedstrijd te
houden. “In de gemeente Venlo
wordt het ook al gedaan en daar
hebben we veel positieve geluiden
gehoord. Waarom dus ook niet
hier?”

Geen restricties
De opdracht is heel simpel: “Raap al
je creativiteit bij elkaar en laat het de
vrije loop”, zegt Esther. “Maak van je
raam een kunstwerk en laat zien wat
je bezighoudt, waar je trots op bent,
wie je bewonderd, waar je zorgen om
maakt of iets anders. Je kiest hiervoor
je eigen vorm, zolang het past op jouw
raam is het goed.” Geen restricties dus.
Toen kunstenaar Roel Sanders van het
project hoorde, was hij meteen enthousiast. “Hij wilde hier graag aan meewerken”, zegt Esther. “Hij verloot drie
prijzen onder de leukste creaties, waaronder een workshop en masterclass tot
kunstenaar. Maar deze activiteit wordt

niet alleen door de gemeente georganiseerd, ook de Gezondste Regio en Horst
Centrum Management helpen mee
deze raamknutselwedstrijd te organiseren. Samen hopen we Horst aan de
Maas nog een stuk fleuriger te maken.”
In de wedstrijd zijn twee categorieën:
kinderen tot 12 jaar en iedereen vanaf
12 jaar. Het is dus een speciale activiteit voor de kinderen uit Horst aan de
Maas. “Maar volwassen, schroom je niet
om ook wat te maken”, aldus Esther.
Foto’s van de raamkunstwerken kunnen
voor 28 april ingezonden worden via de
website van de Gezondste Regio.
Tekst: Niels van Rens
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Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

Coronacrisis

KONINGSDAG GEOPEND

Festival Funpop afgelast
Het festival Funpop in Horst is afgelast. Dat maakte de organisatie van het festival, voor mensen met een
beperking, bekend. Het besluit komt door het coronavirus.
Funpop loopt hiermee op de landelijke uitspraken vooruit. Het festival
zou op vrijdag 5 tot en met 7 juni
plaatsvinden. “Wij doen dat met pijn
in ons hart, maar het kan gewoon
niet anders”, schrijft de organisatie
op Facebook. “Wij vinden het niet
juist om binnenkort al die vele duizenden bezoekers op ons festivalterrein te ontvangen. Het is voor jullie,
onze bezoekers onmogelijk om de

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

gewenste afstand van 1,5 meter tijdens Funpop tot elkaar te bewaren.
Daarnaast wordt er in deze periode
een groot beroep gedaan op de inzet
van al die mensen die zo hard voor
ons werken in de zorgsector. Dat zal
na de coronacrisis ook nog wel een
tijdje zo blijven. We willen daarom
al die hardwerkende zorgmedewerkers niet nog eens extra belasten met
begeleidingswerk dat een bezoek aan

Funpop nu eenmaal vraagt.”
De organisatie maakt daarnaast
bekend dat volgend jaar Funpop
wordt gehouden op vrijdag 28,
zaterdag 29 en zondag 30 mei. Op de
zaterdag is al bekend dat Jan Smit en
Het Feestteam optreden en op zondag Frans Bauer, The Dirty Daddies,
Rolf Sanchez en Frans Duijts een
bezoek brengen aan Horst.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

NOTULIST(E)
Huurdersvereniging Noord-Limburg is een bloeiende vereniging
met een actief bestuur van vrijwilligers. De vereniging komt op voor
de belangen van de huurders van woningcorporatie Wonen Limburg,
in de plaatsen Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
We informeren de huurders over lokale
en landelijke ontwikkelingen rondom
het wonen; bespreken de standpunten
voor de onderhandelingen met
Wonen Limburg en ondersteunen de
individuele huurder bij problemen met
de verhuurder.
De uitdaging
We zijn op zoek naar een notulist(e).
Je maakt heldere verslagen van
vergaderingen, zonder taalkundige
fouten en met een goede lay-out.
De deelnemers moeten zich er in
herkennen. Het gebruik van hulpmiddelen (bijv. voicerecorder) is
mogelijk.

Cupcake drive-thru
Ireen Bos uit Horst vierde op zondag 19 april haar verjaardag op een hele speciale manier. Omdat het
bezoek nu lastig langs kan komen door de coronacrisis, organiseerde ze een cupcake drive-thru. Al het
bezoek wat langskwam kon Ireen feliciteren met haar 9e verjaardag en kreeg van haar een cupcake uit een
speciaal gebouwde stok met een mandje. Uiteraard op 1,5 meter afstand. “Niemand hoeft een cadeautje
mee te brengen, want ik trakteer om iedereen even op te vrolijken op deze feestelijke dag in deze nare tijd”,
zegt Ireen. Toch kwam niemand zonder cadeau, dat vond Ireen vast niet erg en hengelde ze de presentjes
naar binnen in ruil voor een cupcake. / Beeld: Niels van Rens

Dit ben jij
• Je kan goed luisteren, werkt
secuur en snel. Je zorgt ervoor dat
gesprekken die vertrouwelijk zijn
ook vertrouwelijk blijven. Je kunt
goed met de computer overweg en
bent bekend met Windows.
• Je bent bij voorkeur 8 - 10 uur per
maand beschikbaar om
je werkzaamheden uit te
voeren. Werkervaring is niet
vereist en het volgen van
een cursus of opleiding is
bespreekbaar.

Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de
gelegenheid te geven ‘te snuffelen’
aan de manier waarop wij onze taak
invullen. Een van de bestuursleden
van HVNL is je vaste begeleider.
Je gaat werken op ons kantoor op
dinsdag- en/of donderdagmorgen.
We houden dan ook een spreekuur
09.00 - 12.00 uur, zodat er altijd iemand
aanwezig is. Tot slot bieden we je een
vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per
gereden kilometer, met een maximum
van € 170,- per maand en € 1.700,per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een
kennismakingsgesprek. Laat ons
telefonisch of per e-mail weten of je
belangstelling hebt, dan zoeken we
samen een geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl
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In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering
Heel veel sterkte met het verlies van jouw man,
jullie (schoon)pap en opa

Mart
Houden van...
is laten gaan als het niet meer kan.
Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons betekend heeft is, in het bijzijn van ôs mam
en zijn kinderen, rustig ingeslapen

Mart van Issum
echtgenoot van

Riek van Issum-van Helden
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

De kammeruj van Hannie en Koen

Wij hebben afscheid genomen van

Mart van Issum

Zondag 26 april a.s.
zijn pap en mam/opa en oma

Jan en Mia
Mooren-Bovee
60 jaar getrouwd

Mart was vanaf het begin vrijwilliger op het kasteel
en werd vorig jaar ‘Vriend van Willem Vincent’.

Ondanks alle beperkingen
gaan we er op een gepaste
manier voor zorgen dat het
een feestelijke dag wordt!

Riek, kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte.

Kinderen en kleinkinderen

Bestuur en vrijwilligers

Hoofdstraat 35, 5864 BC Meerlo

Riek
Ber en Ans
Loes en Bram
Bob en Jessa
Geert en Truus
Lisa en Sander
Jessie en Pim
Hannie en Koen
Pim
Raf
Familie van Issum
Familie van Helden
Venlo, 15 april 2020
Schoolstraat 70, 5961 EH Horst
In verband met de coronamaatregelen heeft het
afscheid in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan de megjes
van het Groene Kruis en de verpleging van afdeling K4
van VieCuri Venlo voor hun liefdevolle verzorging.

23 april 2020
60 jaar getrouwd

Met droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van ons lid van verdienste

Mart van Issum
Mart, 75 jaar lid van Wittenhorst, was tussen 1950 en
1964 actief als speler van Wittenhorst 1. Als technisch zeer
begaafd middenvelder en aanvoerder was hij sterk betrokken
bij de roemruchte bloeiperiode van Wittenhorst 1 in de
jaren 50. Na zijn actieve carrière bleef Mart als jeugdtrainer,
hoofdtrainer en bestuurslid de vereniging trouw.

Piet en Truus
Snellen-Janssen
Proficiat namens de kinderen
Leo en Angelique
Ger en Marlies
Tieske
René

Met veel respect gedenken wij zijn grote
inzet voor en betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Dankbetuiging

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Een afscheid met een gerust gevoel
maar in een onmenselijke tijd

Joos Hagens

We willen iedereen bedanken voor de steun,
troost en warmte die we mochten ontvangen na het
overlijden van ôs moek, oma, omi

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de enorme hoeveelheid kaarten, bloemen en gulle
giften aan de Nierstichting.

Door Vullings-Deckers

Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat hij bij
zovelen geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest het afscheid
bij te wonen i.v.m. de noodmaatregel betreffende het
coronavirus en toch een herinneringsprentje wensen,
dan kunt u dit alsnog vragen aan de familie.

Dit megje
wurd op 24 april 80 jaor

De hartverwarmende berichtjes, appjes, telefoontjes,
bloemen en heel veel kaartjes hebben ons goed gedaan.
Een speciaal dankjewel aan alle medewerkers en
vrijwilligers van Schoutstraat 8c.
Familie Vullings, Melderslo

Omi,

proficiat met je 95e verjaardag.

Mien Hagens - Voermans
Kinderen en kleinkinderen
Met verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván het overlijden ván ozze ald-preens

Ger Bouten
Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons lid de heer

Ger Bouten
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte.
Bestuur en leden Wildbeheer eenheid Horst

Ger waas in 1978 preens ván ’t Tuuteriêk. Wej zien dankbaar
vur alles wat Ger vur ozze veriëniging heat beteikend.
Weej wensen Tiny, Peter, Els, Robert, Mieke en familie
hiël veul sterkte met dit groëte verlees.

Nelly van de Köster en
Henk van de Veiling

Bestuur, Oud-prinsen, Oud-vorsten en leden ván
Carnavalsveriëniging D’n Tuutekop Haegelsum

bedanken iedereen voor alle
felicitaties en attenties die deze
briljante dag lieten schitteren!
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Geboren

Lynn

12 april 2020
Dochter van
Daniëlle van Helden
Frans Woltersstraat 48
5961 DV Horst

Geboren

Fenn
18 april 2020
Zoon van
Jordy Knoops
en Sharon Thielen
Over de Beek 17
5865 AD Tienray

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Verloren in het buitengebied van
Lottum, huissleutels aan keykoord,
kleur groen. Tel. 06 53 76 56 03.
Heerlijke verse asperges te koop,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Tel. 077 398 65
90. Ma t/m vr: 10-12u en 13-17u. Za:
9-17u. Zo: op afspraak.

Onze moeder, oma
en superoma

Jo Schelbergen
-Vermazeren
wordt vrijdag 24 april, 95 jaar!
Proficiat van je kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Oêt de alde soos

OJC Canix Lottum
Wellicht heb je uren aan de bar
gestaan in de verschillende sozen
uit Horst aan de Maas. Maar heb
je je ooit afgevraagd waar de
namen van sozen als OJC Canix
en OJC Knor vandaan komen?
HALLO Horst aan de Maas ging
op onderzoek uit. Deze week:
OJC Canix uit Lottum.
OJC Canix zag het levenslicht eind
jaren 60. Niet onder de naam waar
ze nu bekend om staat, maar voorheen heette de soos J.O.L., afgeleid
van Jeugd Ontspanningsvereniging
Lottum. De J.O.L. was een afdeling
van Jong Nederland Lottum. Het was
een fusie tussen de Jonge Wacht
en het Meisjesgilde. Door de contacten die de toenmalige Lottumse
jeugd legde, met onder andere
Wanssumse leeftijdsgenoten, kwam
men ook in aanraking met het verschijnsel ‘bar’. In Wanssum was er
sprake van een oud woonhuis, maar
meestal was een bar niet meer dan
een oud kippenhok. De Lottumse
jongeren zagen deze voorbeelden
en besloten er ook voor te gaan.

Demonstratie
In 1969 ontstond de J.O.L. en had
de organisatie de beschikking over
een eigen pand. Na verloop van
tijd werd het bekend onder de
naam Jol-sentrum. Lottum had in
die tijd een zekere achterstand op
het gebied van jongerenwerk. In
de omliggende dorpen waren er
al georganiseerde sozen. Zo kende
Maasbree het Mafcentrum, had
Meerlo Merlin en in Grubbenvorst
vond er tijdens de opening van de
veilinghal in 1965 een ‘echt pop-

concert’ plaats met optredens van
onder andere The Searchers. Maar van
een echt jongerencentrum was destijds nog geen sprake in Lottum. Pas
later, in de jaren 70, kwamen jongeren
met het idee om een soos te starten.
Het Jol-sentrum moest worden gerenoveerd en de jongeren in Lottum
zagen hun kans schoon. Maar de toenmalige gemeente Grubbenvorst was
niet zo enthousiast. Er brak een felle

Vier flessen

Gasflessendumping in ‘t Ham
In natuurgebied ’t Ham in Horst zijn in het weekend van vrijdag 17,
zaterdag 18 en zondag 19 april gasflessen gedumpt. Een wandelaar
kwam zondag vier flessen tegen.
De gasflessen werden in het
natuurgebied aan de Reulsweg
in Horst gevonden. De wandelaar
heeft dit gemeld bij de gemeente
en daarna zijn ze weggehaald.
De gasflessen bleken leeg te zijn.
De gemeente heeft niets terug

laten weten aan de vinder.
Vooral tijdens de momentele droge
periode is brandgevaar zeer aanwezig bij lege gasflessen. Deze
week brandde een groot gebied
in de Mariapeel in Griendtsveen af
door een natuurbrand.

Tomatenvirus gevonden bij
teler uit Horst aan de Maas
Een teler uit Horst aan de Maas is getroffen door het tomatenvirus. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) in een rapport. Het is onbekend welk bedrijf het is.

Precies vandaag 60 jaar getrouwd
Kevin, Maikel, Sharon,
Justin, Björn en Alisha

In totaal kampen twintig andere
telers met het beruchte virus.
De gemeente Westland heeft de
meeste gevallen en telt er negen.
Het Tomato Brown Rugose Fruitvirus, ofwel het tomatenvirus is

woordenstrijd uit tussen de jongeren
van Lottum en de gemeente. Het ging
zelfs zo ver dat de J.O.L. zich mobiliseerde voor een demonstratie richting Grubbenvorst. Uiteindelijk gaf de
gemeente groen licht voor de verbouwing, maar op subsidies kon het
bestuur nauwelijks rekenen. Een eigen
jongerencentrum was wel een feit.

We hebben een heel
muzikaal dorp

Inspecties

Proficiat opa en oma
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een bekend virus dat zeer besmettelijk is en moeilijk te bestrijden.
Het zorgt voor schade in de tomatenteelt. Momenteel voert de
NVWA inspecties uit bij verschillende plantenkwekers.

Zelfspot
Maar waar komt de naam OJC Canix
dan vandaan? Luuk van Deelen, voorzitter van OJC Canix: “Enkele maanden na de officiële opening vond er
overleg plaats tussen onder andere
Jo Custers en Marcel Hendrix. Deze
laatste sprak de historische woorden:
“Een soos in Lottum, dat kan niks worden.” En zo is de naam uit pure zelfspot geboren. OJC kan niks dus, maar
deze soos heeft het tegendeel inmiddels wel bewezen.” Want bands als
Doe Maar, Toontje Lager, Peter Pan
Speedrock, Claw Boys Claw en Armand
traden op in OJC Canix. “Dat zijn inderdaad mooie hoogtepunten”, zegt
Van Deelen. “We hebben een heel

muzikaal dorp. De muziekscene was
heel belangrijk voor de Lottumse
jeugd. Er werd veel metal gedraaid
en regelmatig trad er een hardrock of
metalbandje op.”

Weistock
OJC Canix heeft ook een eigen festival gekend: Weistock. Het evenement
begon in 1995. Er werd gekozen om
een kleinschalig tweedaags festival te
organiseren waarin werd gemikt op
maximaal driehonderd bezoekers per
dag. Het Lottumse rozenterrein werd
gekozen als festivallocatie. Tijdens de
eerste editie waren er optredens van
From Beyond, Wortelstemp, Brainlus
en de twee hoofdacts Brotherhood
Foundation (Tilburg) en Thirteen
(Amsterdam). En zo werd Weistock
het jaarlijks festival van OJC Canix.
Uiteindelijk speelden er bands als
Plork en de Aannemers, Patatje Metal
en Walls of Jericho. Het festival hield
op te bestaan in 2011. Momenteel
kent de soos evenementen als Canix
All Stars, Canix Metal Fest en tijdens
carnaval het Hoedebal.

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Canix kán wal, OJC Canix
Bron: OJC Canix. (2001). Canix
kán wal. Lottum, Nederland:
Van Grinsven Drukkers.

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

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

MM
DOUGLAS VLONDERPLANKEN 26X140 2
€ 1,59 PER METER - € 10,95 PER M
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Degenen die ik liefheb, heb ik verlaten
om
degenen
ik liefhad
te zien.
Degenen
die die
ik liefheb,
hebterug
ik verlaten
Je was onze rots in de branding
en koerste
recht terug
door te
zee,
om degenen
die ik liefhad
zien.

Eindelijk weer samen met ozze pap,
‘t
is goodweer
gewaest…
Eindelijk
samen met ozze pap,
‘t is good gewaest…

Eindelijk weer samen met ozze pap,
het liefst nam je ons altijd met je avonturen
mee.die ik liefheb, heb ik verlaten
Degenen
Eindelijk
samen
met
ozze pap,
Degenen die ikom
liefheb,
hebdie
ik ik
verlaten
‘tweer
isvan
good
gewaest…
degenen
liefhad terug te zien. Met groot verdriet, maar
vervuld
mooie
herinneringen
Je trotseerde storm en golven
elke
keer,
‘t is good gewaest…
om degenen die ik liefhad terug te zien.
geven
wij
u
kennis
van
het
overlijden
van
Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinneringen
nu laat je voor het laatst je anker neer.

geven wij u kennis
vanverdriet,
het overlijden
van van mooie herinneringen
Met groot
maar vervuld

Ger van Rijswick
* 12 juni 1947

† 18 april 2020

Echtgenoot van

Marij van Rijswick - Martens
Ger is op 72-jarige leeftijd overleden

wij umaar
kennis
van groot
hetvan
overlijden
vanmaar vervuld van mooie
Met grootgeven
verdriet,
vervuld
mooie
herinneringen
Met
verdriet,
geven wij u kennis van hetherinneringen
overlijden van geven wij u kennis van het
overlijden van
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* America, 4 oktober 1931
† Sevenum, 19 april 2020
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We
willen
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maken.
We
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19:30
en
20:15
uur
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plek
willen
wij nog een bijzonder woord van dank uitspreken
aan de
delen
via marja.versleijen@hotmail.com.
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het RIVM. Op deze
www.memori.nl/Ger-van-Rijswick
delen
via
marja.versleijen@hotmail.com.
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RIVM.
het
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Uiteraard
medewerkers van Zorgcentrum Sevenheym voor hun liefdevolle verzorging.
delen via marja.versleijen@hotmail.com.
met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

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.
Corona: ik blijf buiten en heb koffie mee.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilderswerkzaamheden,
zowel binnen als buiten. Bel voor
vrijblijvende prijsopgave
06 29 33 66 85.
Te huur: bovenwoning
St. Janstraat 48. Keuken, badkamer
met wc, 1 slaapkamer en woonkamer
met dakterras en fietsberging.
Bel voor afspraak tussen 18 en 20 uur
06 53 86 74 85.
Gevraagd: rozen oculeerders en
binders voor de maanden juli/
augustus. Boom- & Rozenkwekerij
Deckers, Swolgensedijk 14, Melderslo.
Tel. 0478 69 09 78.

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

w w w. b o b n o t e n . n l
Diep bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Ger van Rijswick
Ger was oud-speler van de senioren en de veteranen. De afgelopen jaren
was Ger actief als secretaris en speler van het ouderen-biljart van SVEB.
We verliezen in Ger een zeer gewaardeerd lid.

De vele fijne herinneringen verzachten de smart
Voorgoed uit ons leven, voor altijd in ons hart...

Op vrijdag 17 april 2020
overleed in de leeftijd van 91 jaar
onze lieve moeder en schoonmoeder

Wij wensen Marij, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden SVEB

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Doortje
Kleuskens - van den Broek

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE

Leo Kleuskens †
Verdrietig en dankbaar voor wat zij ons gegeven heeft,
hebben wij in besloten kring afscheid moeten nemen
van ons mam, mutti omi. Veel te snel na ons pap.

Riny Sonnemans - van Dijnen
Rien

echtgenote van

Joep Sonnemans † 7 maart 2018
* Horst, 18 mei 1950

† America, 9 april 2020

Ik had nog langer willen blijven maar
’t komt zo als ’t komt
’t gaat zo als ’t gaat
’t is niet anders
allemaal bedankt
haije wah
Liefs Rien

VAN DEN

H OEF

Marion en Paul
Pieter en Marlee

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Correspondentieadres:
Keulsepoort 4, 5911 BZ Venlo

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

Door de huidige situatie is het niet mogelijk om samen
met u afscheid te nemen van ôs mam.
Op woensdag 22 april nemen wij als gezin afscheid en
begeleiden haar aansluitend naar haar laatste rustplaats
bij pap op het kerkhof.

&
Nu ook in Horst aan de Maas

Uw wens staat bij ons centraal
Een groot gemis, een groot verdriet

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

Te vroeg hebben we afscheid moeten nemen
van mijn zoon, onze broer en oom

Martien Rutten
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.
Trap bekleden incl. tapijt va € 350,00.
Bel voor gratis offerte bij u thuis
06 16 37 45 14 Woningstoffeerderij
vd Broek.

Te huur vrijstaande bungalow
met 2 slaapkamers, centrum Sevenum.
Tel. 06 45 55 05 04.
Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

* Melderslo 14-02-1964

† Biervliet 18-04-2020

Ons medeleven gaat uit naar Annelies, Tamara en Djurre.
Opa Thei
Henk & Rita, Peter & Mirja
Neven en nichten

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

2304 \ nieuws

07

De Peel in brand
Het begon met een natuurbrand in Griendtsveen en uiteindelijk verwoestten de
vlammen zeker 150 hectare aan natuur. Brandweerkorpsen uit verschillende
provincies, droneteams, politiewagens en vier Chinook helikopters met
waterzakken waar 10.000 liter water mee kan vervoerd worden. Het is allemaal
nodig om de brand onder controle te krijgen. Enkele inwoners van Griendtsveen
werden geëvacueerd vanwege brandgevaar en rookontwikkeling. De A67 werd
afgezet. Het zijn enkele feiten van een immense ramp die in de natuurgebieden
Mariapeel en Deurnese Peel teisteren.

Maandag 20 april
12.40 uur

Er wordt voor het eerst een melding gemaakt
van een natuurbrand aan de Helenaveenseweg
in Griendtsveen in natuurgebied Mariapeel.
De brandweerkorpsen van Horst en Helden
worden met spoed opgeroepen.

13.32 uur
Er wordt weer een melding gedaan en nu rukken
de brandweerkorpsen van Meijel en Venray ook
uit. Zij komen de collega’s van Horst en Helden
helpen met het onder controle krijgen van de
natuurbrand. Ondertussen brandt het ook flink
in natuurgebied De Meinweg in Herkenbosch,
ongeveer 30 kilometer van De Peel.

14.09 uur
Ook andere blusgroepen worden opgeroepen:
de brandweerploegen van Baarlo, Maasbree,
Meerlo, Sevenum en nogmaals Helden komen
meehelpen.

14.50 uur
Inmiddels is bekend dat de brand serieus hard
woedt door de Mariapeel. Door flinke windvlagen verspreiden de vlammen eenvoudig
door het droge gebied. De brand trekt vanuit
de Helenaveenseweg in Griendtsveen richting het Leegveld in Deurne naar natuurgebied
Deurnese Peel. Er is sprake van een flinke rookontwikkeling richting Liessel, Asten, Someren,
Eindhoven en Eersel.

15.00 uur
Er wordt ondersteuning van een blushelikopter
van Defensie aangevraagd. De oppervlakte van
de brand betreft 800 bij 500 meter en breidt
zich verder uit. Inmiddels zijn er twaalf blusvoertuigen en zes watertanks ingezet. Ook is
een drone-team van de brandweer opgeroepen
om een goed beeld te krijgen van de omvang
en ontwikkelrichting van de brand.

16.20 uur

wordt gevuld bij de waterplas De Brink aan
de Snoertsebaan in Liessel, op de grens van
Griendtsveen.

18.20 uur
Momenteel staat 100 hectare in brand, de
brandweer maakt een stoplijn. De brand breidt
zich nog steeds uit. De brandweer is volop
bezig om een zogenoemde stoplijn te creëren.
Het gebied wordt nat gemaakt en samen met
de inzet van de blushelikopter wordt er alles
aan gedaan om de brand tegen te houden.

20.20 uur
De inzet van de blusheli lijkt te werken.
Ook lijkt het erop dat de brandweer erin is
geslaagd om een stoplijn te creëren. De brand
is nog niet onder controle, maar neemt wel in
hevigheid af.

20.30 uur
De stankoverlast houdt nog een tijd aan.
De rook neemt in dikte af. De stank is te ruiken
in de aangrenzende gemeenten Deurne, Asten
en Someren.

22.00 uur
Er wordt bekendgemaakt dat het nog de hele
nacht brandt. Brandweerlieden proberen de
branden te blussen en waar nodig te ‘bewaken’. Ook Staatsbosbeheer werkt hieraan mee.
Het gebied blijft de hele nacht afgezet.

Dinsdag 21 april
09.00 uur

09.50 uur

17.00 uur

11.50 uur

Er worden meerdere NL-Alerts verstuurd. De veiligheidsregio heeft inmiddels drie NL-Alert
berichten verstuurd. Ook mensen in andere
gemeenten ontvangen dit bericht omdat de rook
zich verspreidt door een groot deel van de regio,
tot aan de Belgische grens. Aan iedereen die last
heeft van de rook geldt het advies om ramen en
deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Buurdorpen ondervinden last van roet- en
asdeeltjes. Onder andere in Liessel en omgeving zijn roet- en asdeeltjes terechtgekomen.
Het gebied wordt afgesloten en er kunnen boetes van 390 euro worden uitgedeeld als mensen zich niet houden aan de richtlijnen.

De wegen rond het gebied worden afgezet.
Ondanks de oproep om niet te komen kijken
bij de brand, zijn er toch veel toeschouwers.
Ook vanwege het coronavirus geldt het advies
duidelijk: thuisblijven. De wegen worden afgezet met hekken.

18.00 uur
De eerste blushelikopter wordt ingezet.
Vanuit de Luchtmacht komt een Chinook (blus)
helikopter met een Bambi Bucket. In deze
waterzak past 10.000 liter water. De waterzak

/ Beeld: Brandweer Venray

De brand is nog steeds niet onder controle.
Er zijn twee brandhaarden: één nabij het
Leegveld-Eikenlaan en de ander bevindt zich
nabij een verhoogde dijk in de Deurnese Peel.
De blushelikopter van de Luchtmacht wordt
weer ingezet om te blussen met een grote
waterzak. Staatsbosbeheer is bezig met extra
snoeien om ook daarmee de brand zo klein
mogelijk te houden.

De brand is nog steeds niet onder controle.
Er worden nog extra eenheden ter plaatse
gestuurd. Vanuit Noord-Brabant zijn ook meerdere blusgroepen aanwezig.

17.30 uur

/ Beeld: Geert Jilesen

Circa 150 hectare van het natuurgebied is verbrand. De vuurlinie verplaatst zich regelmatig,
mede door de harde wind.

/ Beeld: Luchtmacht

12.40 uur
Een derde blushelikopter wordt ingezet.
Deze wordt ook ingezet om de stoplijn te
behouden.

17.45 uur
Er komt een vierde blushelikopter bij. Naast de
Luchtmacht, wordt ook de Landmacht ingezet. Zij helpt met het creëren van de stoplijn.
De Landmacht gaat in samenwerking met
Staatsbosbeheer en de brandweer met machines de vegetatie weghalen. In het gebied
tussen de eerdere stoplijn in het verlengde
van de Eikenlaan en de tweede ‘stoplijn’ bij
de Soeloop kan vrijwel niet geblust worden,

omdat dit een ondoordringbaar gebied is.
Hier kan alleen geblust worden met de blushelikopters. Deze heli’s kunnen blussen tot
20.00 uur. Daarna wordt het donker en is langere inzet niet mogelijk.

20.25 uur
A67 in beide richting afgesloten. Vanwege de
rookoverlast is de A67 dicht.

wege brandgevaar. Een aantal wordt opgevangen in het gemeentehuis van Deurne.

22.45 uur
De brand breidt zich uit. Het is duidelijk dat de
brand nog lang niet geblust is. Op het moment
dat de HALLO naar de drukker ging, woedde de
brand in Griendtsveen en omgeving nog hevig.
Houd onze website en social media in de gaten
voor meer updates.

21.20 uur
Woningen in Griendtsveen ontruimd.
Bewoners van dertien woningen aan de
Helenaveenseweg worden geëvacueerd van-

Tekst: Niels van Rens
Bron: Gemeente Deurne, gemeente Horst aan de
Maas, Luchtmacht, Brandweer Limburg-Noord
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Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

We gaan met kleine stapjes vooruit. Kinderen en jongeren mogen weer (gedeeltelijk) sporten en naar school, maar een
bezoek aan het verpleeghuis of een gewone zomervakantie zit er niet in. De maatregelen duren voort, we moeten volhouden.
“Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdag 21 april.
Fysieke verbinding blijft beperkt, daarom willen wij met deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem steken. We hebben
opnieuw een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we opnieuw zo’n pagina. Dus voelt u zich ook
verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg
die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding
van naam en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

2304 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ben voorstande van een casino in Sevenum
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas wil een plan realiseren om een leisure hotel met casino te laten bouwen naast de A73 in
Sevenum. Daarnaast brengt het college het aantal speelautomatenhallenvergunningen omlaag van zes naar twee om gokken in de gemeente te
verminderen. De vraag is of het nieuwe initiatief gokken terugdringt.
In het nieuwe beleid, voorgesteld door het college, komt er plaats voor maar twee speelautomatenhallenvergunningen: een ‘kleine’ van
maximaal 30 kansspelautomaten en een ‘grote’
van maximaal 125 kansspelautomaten. De grote
vergunning wil het college verlenen aan het initiatief voor de ontwikkeling van hotel en casino
Heerlijkheid Sevenum. Het college bevordert hiermee een nieuwe gokhal. Dat is tegendraads met
de visie om gokken in deze gemeente terug te

dringen. Het initiatief is jaren terug al goedgekeurd in
de toenmalige gemeente Sevenum en Horst aan de
Maas kan eigenlijk niet om het plan heen.
Toch zorgt een nieuw initiatief met een groot casino
in Horst aan de Maas niet voor vermindering van
gokken. Een nieuw casino zorgt voor kijkers die
graag een bezoekje brengen uit nieuwsgierigheid.
Gokken is verslavend, dus enkele bezoekers zullen
terugkomen naar het hotel/casino. Daarnaast is het
raar dat het college gokken wil terugdringen, terwijl

ze een nieuw automatenhal wel toelaat. Het totaal
aantal vergunningen wordt wel teruggedrongen
van zes naar twee. Maar momenteel zijn maar drie
ondernemers eigenaar van een dergelijke vergunning. Er komt dus één automatenhal, minder en in
de plaats daarvan krijgt Horst aan de Maas een nog
grotere ervoor terug.
Ik ben voorstande van een casino in Sevenum.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 16

Ik koop bij de lokale ondernemers
De meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas zegt de lokale ondernemer te steunen tijdens de coronacrisis. Omdat horecabedrijven
dicht zijn en winkel moeilijk klanten kunnen ontvangen zijn verschillende initiatieven gestart om de lokale ondernemer toch te steunen.
Doordat veel mensen gaan hamsteren, zijn de
schappen van de supermarkten vaak leger. Dit kan
een reden zijn om toch naar de lokale, kleine
ondernemer te gaan. 81 procent van de stemmers op de poll van vorige week was het hiermee
eens. De lokale ondernemer moet gesteund worden in deze tijd, anders houdt het haar hoofd niet

boven water. Jan Huys is het hiermee eens. Hij reageert via Facebook: “Voor mij is het duidelijk. Als alle
bewoners lokaal zouden kopen, hoefden de lokale
ondernemers zich niet tot online te wenden. En als de
zaak dicht is en ik kan het online bij een lokale ondernemer kopen zal ik dat zeker doen. Dit gaat ook weer
over. Dan allemaal naar lokaal, goed voor de onder-

nemer en voor onze gemeenschap.”
Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de
portemonnee kijken. Vaak zijn de producten van de
lokale ondernemer duurder dan bij de grotere landelijke en wereldbedrijven. 19 procent zegt niet bij
de lokale ondernemer te kopen onder meer vanwege deze reden.

Ingezonden brief

Actualiseren: college ziet het licht maar handelt traag
Regelmatig actualiseren van vergunningvoorschriften naar nieuwe technische standaards en milieu-inzichten is voor het gezag, de
gemeente, een wettelijke plicht. Twee jaar geleden werd deze verplichting door de directie in Horst aan de Maas ontkend.
Zonder een verandering van de
ondernemer zou dit niet mogelijk
zijn. Fout. Een jaar geleden werd
deze plicht ook door een wethouder
nog ontkend. Droevig. Tweede helft
vorig jaar echter, werd in een discussie door een collegelid bevestigd
dat deze actualiseringsplicht er wel
degelijk was, en erkende een ambtenaar dat nogal wat gangbare zaken
niet waren geregeld in Horst aan de
Maas.
Eindelijk een stap vooruit. Ook bij
vergunningen ontstaat deze denkwijze. Jammer genoeg wordt nog

niet eerst geactualiseerd om daarna
een verandering of revisievergunning af te geven. Bij een nieuwe vergunning wordt soms een voorschrift
meegegeven aan ondernemers
om een studie te verrichten hoe de
emissies van bijvoorbeeld stank verminderd kan worden. Het paard achter de wagen gespannen. Toch een
eerste voorzichtige stap. Er beweegt
iets. Stroef gaat het nog met de
zorgplicht en handhaving. Zolang
een wethouder eerst nog langs een
overtredende mestverwerker gaat
om te horen hoe hij het dorp moet

informeren en dan vervolgens dus de
gemeente de schuld in de schoenen
schuift, is er nog veel mis. Zolang
een wethouder als ultieme inspanning voor zijn zorgplicht ziet het
doorsturen van klachten naar de provincie of in een RIB aangeeft dat de
gemeente het eens is met het handhavingsbeleid van de Provincie (waar
de overtredingen al een aantal jaren
bekend waren), zonder aan te geven
wat dat beleid eigenlijk was, dan is
er nog veel mis bij de gemeentelijke wethouders. Zolang veehouders
jaren op de oude voet door kunnen

stinken zonder de vereisten van een
nieuwe vergunning te implementeren terwijl een wethouder daar toch
veelvuldig over de vloer komt, is er
nog veel mis. Maar toch, ondanks
dat, zie ik het positief. Het glas is niet
halfleeg. Ook niet halfvol, maar de
bodem is nat en omdat vocht nodig
is voor leven zie ik het na jaren van
absolute stilstand toch positief in.
De bodem is nat, er kan iets gaan
groeien.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

KONINGSDAG
GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

MEER DAN
200 SOORTEN
EN KLEUREN
ZOMERBLOEIERS
BEGONIA’S 0,30
GERANIUMS 0,90

ONZE PLANTEN BLOEIEN
DE HELE ZOMER
OPENINGSTIJDEN:

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

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN. 0614217697

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

Wij zoeken per direct:

Ervaren tuinman
Voor het snoeien van bomen, hagen en struiken. Schoffel- en maaiwerkzaamheden. Andere werkzaamheden afhankelijk van capaciteiten.
Een parttime baan van 28-32 uur in de zomer, uren winter in overleg.
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.

Brandt los!

Column

Aandacht
verleggen
Via social media kwam ik laatst
een bericht tegen over de
Nederlandse baby Jayme.
Jayme heeft de spierziekte
SMA. Als hij het juiste medicijn
niet krijgt toegediend, haalt hij
zijn tweede verjaardag niet.
Dan geven we hem toch dat medicijn, zou je zeggen. Het lijkt een
makkelijke oplossing, maar die
oplossing kost wel 1,9 miljoen euro
en is daarmee het duurste medicijn ter wereld. En de verzekering
vergoedt dat niet. De ouders van
Jayme zijn daarom een crowdfundingsactie gestart, waarvan de teller inmiddels op zo’n 250.000 euro
staat. Een indrukwekkend bedrag,
dat in nog geen drie maanden tijd
is opgehaald. De pijnlijke realiteit is
echter wel dat het pas 12 procent
is van het bedrag dat nodig is om
Jayme te redden. Als de teller op
dit tempo doorloopt, komt Jayme’s
redding te laat.
In België was er een tijd geleden
eenzelfde geval. Baby Pia heeft
ook SMA en ook haar ouders startten een crowdfundingsactie om
1,9 miljoen euro in te zamelen.
Met een sms-actie waarmee je
eenmalig 2 euro doneerde, was het
geld dat nodig was om baby Pia
te redden binnen drie dagen binnen. Meer dan één miljoen Belgen
doneerden. Pia heeft het medicijn
inmiddels toegediend gekregen
en gaat zienderogen vooruit, aldus
haar ouders in oktober van 2019.
Voor Jayme is het echter nog
lang niet zover. Het inzamelen
van het geld gaat niet zo snel.
Hij is nog geen nationaal nieuws.
Verschillende BN’ers vertelden
onlangs zijn verhaal op social
media en ook in een tv-programma
hoorde ik over Jayme. Dat was
echter nog niet genoeg om de
aandacht van heel Nederland te
trekken. Nederland is immers in de
ban van corona en ik denk dat dat
een belangrijke oorzaak is van het
feit dat Jayme’s verhaal (nog) niet
de aandacht krijgt die het verdient
en nodig heeft. Onze blikken zijn
voor 99 procent op corona gericht,
waardoor we voor andere ellende
minder oog hebben. En dat terwijl
we juist door met z’n allen onze
aandacht even te verleggen óók
levens kunnen redden.

Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

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

Aniek
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact met de gemeente

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 21 april.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

In verband met het coronavirus is de gemeente op dit moment anders bereikbaar dan
normaal.
Maak een afspraak

zonder afspraak terecht als er iets voor u

Moet u persoonlijk iets regelen aan de balie?

klaarligt. Bijvoorbeeld als u een nieuwe

Bel ons dan eerst op (077) 477 9777 om een

ID-kaart of rijbewijs moet ophalen.

afspraak te maken.

• Op Koningsdag, maandag 27 april, is het
gemeentehuis gesloten

Bel ons
• Op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur

Niet ﬁt? Blijf thuis
Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keel-

telefonisch bereikbaar.
• Op Koningsdag, maandag 27 april, zijn wij

pijn of koorts? Dan vragen we u om thuis te blijven. Bel ons gerust om uw afspraak te verzetten.

niet bereikbaar.

Houd richtlijnen in acht

Papierinzameling
zaterdag 25 april
Let op! De locaties en/of tijden van de papierinzameling in Horst, Swolgen/Tienray zijn gewijzigd.

Horst
Wittebrugweg / Parkeerplaats voetbalvelden Horst

Iets afhalen

Regelen via website

09.00 - 12.00 uur

In verband met het coronavirus gelden

U kunt veel zaken via de website regelen.

Route Inrijden via Wittebrugweg Horst.

aangepaste openingstijden. U kunt alleen

Kijk op www.horstaandemaas.nl.

Op het terrein stuurt de 1ste verkeersregelaar je direct rechts.
Volg de weg, niet ergens parkeren.
De 2de verkeersregelaar wijst je welke parkeerstrook je in mag rijden.

Balie van gemeentewerf in verband met coronavirus gesloten

Gemeentewerf gesloten

Rijdt de aangewezen parkeerstrook in tot aan de verkeersregelaar.
De 3de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto aan.
Het papier kan links langs de kraakpersauto uitgeladen worden.
Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.

Nieuwe afvalemmer of container

Lottum

Heeft u een nieuwe afvalemmer of -container nodig?

Broekhuizerweg 47 / Sportpark Lottum

Die kunt u alleen op afspraak afhalen. Bel ons eerst op (077) 477 9777.

09.00 - 12.00 uur
Route Inrijden via Broekhuizerweg Lottum.
Op de kruising regelt de 1ste verkeersregelaar het verkeer indien nodig.

Vastenmaand

Succes en een gezegend
Ramadan
De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. De effecten zijn overal voel-

Richting het parkeerterrein stuurt de 2de verkeersregelaar je door naar de tennisvelden.
Keer je auto bij de tennisvelden en rijdt terug richting parkeerterrein.
Hier kun je het parkeerterrein oprijden.
De 3de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto aan.
Het papier kan links langs de kraakpersauto uitgeladen worden.
Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.

baar. Ook bij islamitische gemeenschappen. Doordat bijeenkomsten boven de 30 personen

Meterik

verboden zijn, vinden bijvoorbeeld de meeste diensten in moskeeën niet meer plaats.

Speulhofsbaan 45 / Sportpark Meterik
13.00 - 16.00 uur

Vanaf donderdag 23 april start de Ramadan.

maaltijd na zonsondergang, de iftar, zo veel

Route Inrijden via Speulhofsbaan Meterik.

We roepen moslims op om zich ook tijdens

mogelijk thuis te gebruiken.

Op de kruising regelt de 1ste verkeersregelaar het verkeer indien nodig.
Verplichte rijrichting is via de 2de inrit van het parkeerterrein

de vastenmaand ramadan, te houden aan de
coronamaatregelen. Probeer de gezamenlijke

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De 2de verkeersregelaar vangt de bestuurders op.
De 3de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto aan.
Het papier kan links langs de kraakpersauto uitgeladen worden.

Bekendmakingen

Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.

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).

Swolgen & Tienray
Molenstraat 37 / Sportpark Swolgen
09.00 - 14.00 uur
Route Inrijden via Molenstraat Swolgen.
Op de kruising regelt de 1ste verkeersregelaar het verkeer indien nodig.
Verplichte rijrichting is via de 1ste inrit van het parkeerterrein
De 2de verkeersregelaar vangt de bestuurders op en wijst ze rond.
De 3de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto aan.
Het papier kan rechts langs de kraakpersauto uitgeladen worden.
Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.

Algemene instructies
America

Meerlo

Koekersestraat 10

Saarweg 17

De Cocq van Haeftenstraat

Helenaveenseweg 13a

Broekhuizen

46

Zeesweg 2

• Volg de instructies van de verkeersregelaars op

Maasveldweg / Broekstraat

Meterik

Frankrijkweg 11

• De auto parkeren en dan uitladen is niet toegestaan!

(hoek)

Bergsteeg 1

Swolgen

• Blijf in de auto en rijdt langs de kraakpersauto.

Horst

Speulhofsbaan ong.

Molenstraat ong.

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

Patronaat 13 c

Sevenum

• De chauffeur bedient de vrachtwagen.

Doolgaardstraat 59

Broek 4

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

Smitsstraat ong.

De Sondert 37

• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis

• Het is geen familie-uitje.
Breng het papier alleen weg.
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Nieuw recreatief pad tussen
Griendtsveen en Helenaveen

Werk in uitvoering

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

Met deze opwaardering wordt de bestaande aantrekkelijke recreatieve verbinding tussen
Helenaveen en Griendtsveen tevens veiliger gemaakt.
Vanuit het Brabantse Helenaveel ligt een

Maasgaard

recreatieve verbinding tot aan de grens met de

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente

provincie Limburg. Deze verbinding stopt bij de

Venray, Waterschap Limburg en Provincie

provinciegrens. Vanuit het Maasgaard-project

Limburg slaan de handen ineen om de

wordt deze verbinding nu doorgetrokken, zodat

kwaliteit van het buitengebied in Horst aan

wandelaars en ﬁetsers veiliger hun route kunnen

de Maas én in Venray ﬂink te vergroten.

blijven volgen. De bestaande Helenaveenseweg

Dit gebied heet ‘Maasgaard’. Voor robuuste

is erg smal waardoor het soms dringen is. Door

natuurontwikkeling- en recreatieprojecten

de aanleg van dit pad bestaat de mogelijkheid

ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18

om uit te wijken. Er wordt een fysieke scheiding

miljoen. De vier partijen kunnen door samen

aangebracht tussen het pad en de weg.

te werken meer bereiken en plannen versneld

Daarnaast worden er uitwijklocaties ingericht

en kostenbesparend uitvoeren.

• Gasthuisstraat Horst (2 maart - 27 juli)

• Merelweg Grubbenvorst ( 20 april - 1 mei)

• Veld Oostenrijk Horst (1 april - 25 april)

• Venrayseweg Horst (28-30 april)

Veel mensen denken aan het Corona-virus. Gelukkig worden mensen met dit virus bijna
allemaal weer beter. Maar het is goed als je voorzichtig bent.

voor het gemotoriseerde verkeer.

27 april wordt er geen afval opgehaald

Wijziging afvalinzameling
vanwege Koningsdag
Op Koningsdag 27 april wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer-

op 27 april zouden aanbieden, kunnen PMD

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

en restafval op zaterdag 25 april (vóór

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

07.00 uur) aan de straat zetten.

straat zetten.

Inwoners die normaal gesproken hun
60 liter container met keukenafval op 27
april zouden aanbieden, kunnen de contai-

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

ner op zaterdag 25 april (vóór 07.00 uur)

op uw eigen digitale afvalkalender via

aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
Als je vragen hebt: Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351.
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Hou vol, maar hoe straks verder?

De wereld staat voor velen nog steeds vrijwel stil, en dit zal nog wel
even duren. Voor mij betekent dat thuiswerken, digitaal vergaderen,
geen kleinkinderen knuffelen, geen popfestivals en popconcerten.
Maar dat is maar klein leed vergeleken met al die mensen die inmiddels
zijn overleden, met die mensen die
hun familieleden nu plots moeten
missen, mensen die strijden voor hun
leven, mensen die in onzekerheid
leven over hun gezondheid en financien. Gelukkig zijn er talloze mensen
die zich uit de naad werken in de

PvdA Horst aan de Maas

zorg of op andere manieren proberen
de wereld draaiende te houden, bijvoorbeeld bij de voedselvoorziening.
Toch dringt zich bij mij wel de vraag
op: hoe gaat het verder na de coronacrisis, want ik ga er vanuit dat dit
ooit een keer overgaat? Hebben we
dan geleerd van wat er nu gebeurt?
Gaan we luisteren naar de virolo-

woorden daarop zullen de komende
tijd door regeringen, de maatschappij maar ook door onszelf gegeven
moeten worden. Tot die tijd blijft het
devies: hou vol. Zorg goed voor jezelf
en je naasten. Volg de adviezen goed
op.

ingrijpende veranderingen. Wij zetten ook vraagtekens bij de informatie
en communicatie met de omgeving
vanuit Grandorse en de Gemeente.
In schriftelijke vragen die we als PvdA
ingediend hebben vragen we het college dan ook hoe zij aankijken tegen
dit gebrek aan informatie en communicatie, hoe zij dit willen oppakken zodat de omgeving weet wat er
gebeurd en wat hun nog te wachten staat. Maar ook, hoe zit het met
de aanplant van vervangend groen?

Hoe wordt dit gebied opnieuw ingericht? Wordt de omgeving hier dan
wel bij betrokken? Maar vooral, hoe
wordt weer draagvlak gecreëerd voor
de verdere plannen? Vanwege de huidige coronacrisis is het uiteraard op
dit moment niet mogelijk een bijeenkomst te organiseren. Betekent dus
een andere manier van communiceren. Dit moet echter wel gebeuren, de
omgeving vraagt om duidelijkheid.

Thijs Lenssen

Communicatie en draagvlak

Omgeving niet genoeg betrokken bij aanleg van een eventingroute in
het gebied Grandorse en de omliggende bossen? Onderdeel van de
doorontwikkeling van Grandorse is de aanleg van een parcours voor
het onderdeel eventing. Hiervoor wordt in de Kronenbergse bossen op
dit moment een parcours aangelegd. De gevolgen van deze aanleg zijn
op dit moment voor iedereen zichtbaar.
De impact is echter veel groter als je
van een ‘route’ zou mogen verwachten. Er verschijnen diverse open vlakken in de bossen als onderdeel van
deze ‘route’. Ook worden er grote hoeveelheden zand verplaatst. Dat voor

VVD Horst aan de Maas

gen die ons al langer en nog steeds
waarschuwen voor dit soort virussen? Gaan we ons gedrag aanpassen?
Gaan we als mens minder ingrijpen
in de natuur? Wordt natuur meer
gewaardeerd? Gaan we de producenten van ons voedsel beter waarderen
met fatsoenlijke prijzen, zodat zij niet
steeds hoeven te groeien? Gaan we
inzien dat er grenzen zitten aan de
groei? Of gaan we gewoon weer op
de oude voet verder?
Vragen, vragen, veel vragen. De ant-

de aanleg van deze route bomen
gekapt moesten worden en natuur
geslachtofferd moest worden, leidde
bij mensen uit Kronenberg en omgeving tot frustratie. De omgeving voelt
zich overvallen door de plotselinge

Jan Wijnen

Balans in de effectiviteit van de maatregelen

De wereld bevindt zich op dit moment in de meest turbulente periode
die je in de moderne tijd maar kan voorstellen. Het coronavirus zorgt
voor een onheilspellende dreiging voor de mens. De gezondheidszorg
én de economie zijn in gevaar.
Uiteraard verdient bij uitstek de
gezondheidszorg de grootste aandacht en dienen we zicht te houden
op de ic-capaciteit. Levens van mensen staan op het spel en het is zaak
om er voor elkaar te zijn om dit virus
onder controle te houden. Daarnaast
moeten we behoedzaam zijn dat we

de economie en daarmee de ondernemers niet uit het oog verliezen.
Een zeker verband tussen de gezondheidszorg en de economie zal gelegd
moeten worden in deze crisis.
De recente cijfers laten voorzichtig
zien dat de maatregelen effect lijken
te hebben. Veel ondernemers staat

het water echter aan de lippen. Op
dit moment bevinden we ons in een
economische recessie.
Het is van cruciaal belang om, naast
de gezondheidszorg, ook de economie te weerhouden van een
depressie. Immers, een economische depressie heeft indirect een
grote impact op de gezondheidszorg.
Denk aan de noodzakelijkheid van te
nemen bezuinigingen, stijging van
de werkloosheid en mensen die het
minder breed hebben die de zorg

niet meer kunnen betalen.
In mindere mate dan het coronavirus,
zal dus ook een economische depressie impact hebben op de gezondheidszorg. Nu de cijfers voorzichtig
een positieve ontwikkeling laten
zien, is het belangrijk om te gaan
nadenken hoe we de economie door
deze gezondheidscrisis heen trekken.
Gewoon. Doen.

Luc Cuijpers

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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Kunst- en cultuurbeleid Horst aan de Maas

Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Horst aan de Maas is op
dinsdag 21 april vastgesteld. Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren aan
een vitale gemeenschap waarin iedereen mag meedoen en gebruik kan
maken van een toegankelijk en laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod.
Er zijn drie programmalijnen beschreven: cultuur ontdekken en ontwikkelen,
aansluitingen bij cultuur en muziekeducatie in onderwijs en versterken
van de samenwerking. De tweede is
‘gröts op ôzze’ cultuur, het podium
geven aan kunst en cultuur, lokaal
talent en ondersteunen van initiatie-

SP Horst aan de Maas

ven. En als derde cultuur doet, ontmoet
en werkt: kunst en cultuur inzetten als
middel om te komen tot een gezonde
en zelfredzame samenleving. Hoe doen
we dit? Door het beschikbaar stellen
van subsidies, informatie verstrekken over (financiële) mogelijkheden
bij andere partijen/overheden, bie-

den van verenigingsondersteuning,
ruimte geven aan ontwikkeling van
kunst en cultuur, investeren in gebouwen en accommodaties en het lokale
veld (waaronder het kunst- en cultuurplatform ZEEN) hierbij te betrekken.
Want daar zit de kennis en de expertise. Ook voor wat betreft kunstvraagstukken en ontwikkeling lokaal talent
waaronder ook kunstenaars wordt
met het lokale veld geschakeld. De
gemeente faciliteert en verbindt en
legt de contacten over en weer. Dit

doen we door inschakeling van een cultuurconsulent. Stichtingen, verenigingen en kunstenaars kunnen aanspraak
maken op ondersteuning door deze
cultuurconsulent. Al met al kunnen we
samen werken aan die vitale gemeenschap waarbij kunst en cultuur door
zowel professionals als amateurs hier
een bijdrage aan kunnen leveren, dit
kunnen stimuleren en daardoor toegankelijk kunnen maken voor iedereen.
Annemie Craenmehr-Hesen, raadslid

SP-onderzoek naar beschermende middelen

De mensen die in de frontlinie staan in de coronacrisis krijgen ontzettend veel lof. En terecht. Maar ondertussen hebben ze wel te weinig beschermende middelen ter beschikking gekregen. De SP in Limburg is een
onderzoek gestart. Een tussenbalans.
Het blijkt dat met name het tekort
aan mondkapjes, handschoenen,
schorten, brillen en desinfecterende
middelen een doorn in het oog is van
de medewerkers en een bron van
onrust. Dat veel vitale beroepen op
z’n zachtst gezegd niet de beste lonen
of vaste contracten hebben, is extra
pijnlijk. Het RIVM meldde dat een

13

kwart van alle besmettingen is vastgesteld bij medewerkers in de zorg.
Van de nieuwe gevallen is dat zelfs
39 procent.
Inmiddels bereiken ons berichten dat
thuiszorgmedewerkers hun cliënten
graag willen blijven helpen, maar
dat de zorg toch wordt afgeschaald
vanwege het tekort aan bescherming

tegen het virus. Omdat ze niet meer
bij mensen thuis komen, wordt de signaalfunctie die ze hebben grotendeels
teniet gedaan.
Buschauffeurs rijden onbeschermd
rond en treinschoonmakers moeten
vaak tussen de reizigers hun werk,
onbeschermd, verrichten en afstand
houden is moeilijk te handhaven.

Omdat mensen in de GGZ minder contact hebben met hun patiënten maken
zij zich grote zorgen over het geestelijk en lichamelijk welzijn van die
patiënten. Hetzelfde geldt voor reclasseringsmedewerkers en leraren.
De werkdruk is vaak hoog, ook omdat
collega’s ziek zijn, wat op zijn beurt
weer gevolgen heeft voor de sociale
veiligheid. Bescherming is geen luxe,
maar een vereiste. De forse bezuinigingen op de publieke sector, waaronder de zorg, en de afhankelijkheid

van andere landen voor de productie
van beschermende middelen leiden
ertoe dat we achter de feiten aan
lopen. Een positieve ontwikkeling is
dat ziekenhuizen nu worden gedwongen samen te werken in plaats van
met elkaar te concurreren. Maar juist
daar waar door privatisering het
winststreven bovenaan staat, staan
de arbeidsomstandigheden het meest
onder druk.
Wilma Kurvers, burgerraadslid
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Eef van den Munckhof Horst
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn ouders en mijn zus
mij het best kennen. Mijn vriendinnen kennen mij ook heel goed, maar
als ik thuis ben bij mijn ouders en
mijn zus ben ik ook wel eens wat
minder vrolijk dan dat ik bij anderen ben.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik heel erg leuk
vond is ook het laatste boek dat ik
heb gelezen. Het boek is van Mel
Wallis de Vries en het heet Waanzin.
Het is een spannend boek en een
boek waar je op een gegeven
moment gewoon door moet lezen
omdat je wilt weten wat er verder
gebeurt.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Als ik terug in de tijd zou gaan zou
ik als advies meegeven om minder
verlegen te zijn. Ik ben nog steeds
wel eens verlegen, alleen nu zet ik
mij er sneller overheen dan vroeger. Vroeger als ik iets niet durfde
te vragen dan vroeg ik het meestal
gewoon niet.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Eef van den Munckhof
13 jaar
Horst
Dendron College

Waardoor moest jij de laatste keer
huilen?
De laatste keer dat ik moest huilen
was bij een zielige film terwijl we
eigenlijk al wisten hoe dat de film zou
aflopen. De film heet ‘A dog’s Purpose’
waar een hond meerdere keren dood
gaat en in een nieuw leven komt.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het meest zenuwachtig ben ik

meestal met presentaties voor school.
Als ik de presentatie maak, en de
dagen daarvoor, ben ik nooit echt
zenuwachtig maar als ik dan eenmaal
die dag in de klas zit en het moet
gaan presenteren ben ik dan toch
zenuwachtig.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik denk over dat ik best lui kan zijn.
Dat laat ik niet perse merken als ik bij
mensen ben, maar als ik thuis ben kan
ik soms uren op de bank liggen met
een leuke Netflix-serie of een leuke
film.

@ hôrsmemes

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn zou ik
het heel leuk vinden om heel goed
te zijn in hockey. Ik zit nu wel al op
hockey, maar ik ben niet zo goed om
een topsporter te worden. Ik vind
hockey wel heel leuk en daarom lijkt
het mij ook leuk om er supergoed in
te zijn.

Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Ik heb niet echt een fictief figuur dat
mij doet denken aan mijzelf, maar
vroeger noemde mijn moeder mij
wel eens Pocahontas omdat ik toen
wat langer donker haar had.

Ben je bijgelovig?
Nee, eigenlijk niet. Ik geloof er niet
echt in dat een gelukspoppetje ervoor
kan zorgen dat iets lukt en als je het
niet bij je had dat het dan niet zou
lukken. Maar er kan wel een mooie
gedachte achter zitten. En als mensen
het leuk vinden heb ik er ook niks op
tegen, maar ik geloof er niet zo in.

Column

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?

Mijn ouders weten nog precies
te vertellen hoe ik als achtjarig
jochie aan de eettafel zat.
Messen achtte ik toen nog
overbodig. Eten op de vork
duwen ging immers veel makkelijker met mijn kleine vingers
dan met dat lompe mes. Dus
waarom zou ik een mes gebruiken? Vervolgens klonk er vanaf
de andere kant van de tafel:
“Hoe vaak moet ik het nog
zeggen? Eet niet met je vingers!”
Ik moet snel mijn vingers
schoonmaken en waar doe je
dat mee? Natuurlijk, je broek.

Ik kan niet echt iets herinneren van
iets engs wat ik heb meegemaakt.
Wat ik wel weet is dat ik vroeger toen
ik klein was altijd super bang was
voor Toos Toverhoed uit Toverland.

Wat ligt er onder jouw bed?
Er ligt gewoon een matras voor als
een vriendin komt logeren.

Optimist, pessimist of realist?
Ik denk dat ik een mix ben van optimistisch en realistisch, want ik zie de
meeste dingen wel positief maar ik
kan ook realistisch zijn en denken over
bepaalde dingen. Ook kan ik dingen
makkelijker accepteren zoals ze zijn.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier was dan zou ik wel
een hond willen zijn. Lekker de hele
dag een beetje spelen, eten, wandelen, geaaid worden en niks doen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?

Ik heb meerdere artiesten die ik leuk
vind, maar ik zou ook niet weten met
wie ik van leven zou willen ruilen
want ik ben eigenlijk heel gelukkig
met het leven dat ik nu heb. Al ben
ik wel eens jaloers op het leven van
mijn hond Puk, lekker de hele dag
chillen.

Ik kijk niet echt veel televisie meer
en dus ook niet meer naar de kinderprogramma’s. Als ik tv kijk, kijk ik
meestal Netflix dus ik heb niet echt
een kinderprogramma dat ik stiekem
nog steeds leuk vind.
Tekst: Jélena Bours

Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas
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Hoe vaak
moet ik het
nog zeggen?

Mijn versie van dit verhaal is
misschien iets anders, maar goed.
Ik kan niet ontkennen dat mijn
tafelmanieren (ten goede) zijn
veranderd. Zo’n verandering gaat
helaas niet zomaar. Ik denk dat
veel ouders kunnen bevestigen dat
één keer vragen niet genoeg zal
zijn om kleine Jimmy van de
wankele tak in de boom te jagen.
Jimmy heeft natuurlijk ook gewoon
gelijk. Wat kan er gebeuren?
Ach ja, wie niet luisteren wil moet
maar voelen.
Gelukkig is het waarschuwen van
ouders niet voor niets. Uiteindelijk
heeft het bij de meesten wel
degelijk effect en dat heb ik de
afgelopen jaren op een leuke
manier mogen ervaren. Het feit is
namelijk dat als mijn broertje
gecorrigeerd wordt op zijn gedrag,
het steeds vaker niet mijn ouders
zijn die zich aan hem ergeren.
Onbewust nemen mijn tweelingbroer en ik die taak steeds vaker
over. Ja dat klopt, dat jochie dat
ooit nog weigerde zijn mes te
gebruiken corrigeert en legt nu
anderen uit hoe het moet.
Wanneer we weer eens zien dat
Joop zijn mond net iets te vol doet
(grootste zonde ooit natuurlijk) zijn
we er al bij voordat hij zelf überhaupt zelf doorheeft wat hij doet.
Mijn moeder heeft hier een hekel
aan en reageert geïrriteerd: “Jullie
zijn z’n moeder niet!” Ze heeft een
punt. Misschien moeten we er ook
mee stoppen. Het is zelfs makkelijker om dit soort zaken door de
echte ouders af te laten handelen.
Maar goed. Zo zie je wel dat als je
het maar vaak genoeg blijft
herhalen, het vanzelf blijft hangen.
Teun
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Na acht seizoen afwezigheid

Froxx vult lege zaal met foto’s leerlingen

HZPC promoveert naar
landelijke bondscompetitie

Dansschool van Froxx Feesterij en Danserij in Horst brengt haar dansleerlingen dichterbij dan alleen achter
de webcam. De dansschool is gesloten, maar toch wil de school dansles geven aan haar leerlingen. Dit doet de
club via de webcam en heeft van alle leerlingen een ingekaderde foto op een stoel gezet.

Het eerste herenteam van zwemvereniging HZPC Horst promoveert na acht seizoenen afwezigheid terug naar de landelijke
bondscompetitie. Het team stond op een tweede plaats in de
eerste klasse district. Door het vroegtijdig stoppen van de
competitie mag het Horster team zich opmaken voor de bondscompetitie.
Nadat de vierde klasse bond in het
seizoen 2012-2013 werd opgeheven werd HZPC Heren 1 teruggezet
naar de eerste klasse district. Jaren
draaide HZPC bovenin de middenmoot van deze klasse mee maar
kwam telkens net te kort voor de
promotieplaatsen. Dit seizoen vielen alle puzzelstukken in elkaar
en werden dertien van de zestien
wedstrijden gewonnen, waaronder
de laatst gespeelde wedstrijd tegen

naaste belager Nayade Classic uit
Eindhoven.
Met sterkere tegenstanders, waaronder de Limburgse derby’s tegen
De Rog (Weert) en Hellas-Glana
(Sittard), en langere wedstrijden
(4x7 minuten netto speeltijd in
plaats van 4x6 minuten speeltijd)
belooft het een pittig, maar vooral
ook leerzaam seizoen te worden.
Tekst: zwemvereniging HZPC Horst

Nieuwe sponsor G-team
HCH Horst
Het G-Hockey team van hockeyclub HCH Horst heeft een nieuwe
sponsor. Verhuurbedrijf Lumar staat de komende drie seizoenen
op de shirts en trainingspakken van het team.
Het G-team is sinds 2008 betrokken
bij de hockeyclub in Horst. Het is
begonnen met hockey voor volwassenen met het doel om mensen
met een verstandelijke beperking
plezier te laten beleven aan de

hockeysport. Er werd gestart met
vier leden en inmiddels telt de club
twaalf leden. Het bestuur van HCH
Horst is verheugd om verhuurbedrijf Lumar te verwelkomen als
nieuwe sponsor.

Kwaliteit heeft een naam

Maandag 27 april, Koningsdag
zijn wij geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

“Zo zijn ze er toch nog een beetje
bij”, zegt Nico Haverman, eigenaar
Froxx Feesterij en Danserij. Samen
met Yvon en Lyan verzorgt hij zes
keer per week een livestream via
Facebook om de leerlingen toch

in beweging te houden in deze
coronatijd. “We misten jullie zo
verschillelijk erg in de zaal”, zegt
Haverman in een video. “We zijn
niet meer alleen en hebben al jullie
Facebook profielfoto’s geplunderd, ze

uitgeprint en in de zaal neergezet.
We hebben de foto’s zo geplaatst,
zodat jullie je vaste plekken
houden.” Inmiddels staan meer
dan honderd leerlingen in de zaal
opgesteld.

Wedstrijd Wittenhorst en Venlosche Boys wordt
online gespeeld
De wedstrijd die tussen voetbalclubs RKsv Wittenhorst en Venlosche Boys op het programma stond wordt
online gespeeld. De ontmoeting zou eigenlijk zondag 26 april plaatsvinden, maar gaat nu via het spel FIFA 20.
Via een modus in FIFA 20 kunnen elf
spelers allemaal één positie in het
elftal bestuurd worden. Verschillende
spelers van de eerste elftallen en
andere leden van de verenigin-

gen mogen meedoen aan de wedstrijd. De twee clubs kiezen allebei
een profclub uit om mee te spelen.
Aanmelden kan door op te geven via
de website van Wittenhorst. De wed-

strijd wordt mede georganiseerd
door VVV-Venlo esports en Mifa.
RKsv Wittenhorst wil op een later
moment een keer FIFA-toernooi binnen de vereniging organiseren.
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Nieuwe naam

Citaverde College fuseert met onderwijsorganisaties
Het Citaverde gaat vanaf 1 januari 2021 samen verder met onderwijsorganisaties Helicon en Wellantcollege. Samen willen ze verder als een unieke
blauw-groene onderwijsorganisatie voor vmbo en mbo. Bestuurders tekenden de samenwerking op woensdag 15 april.
“Samen zijn we dé experts in onderwijs over lucht en water en de groene
leefomgeving”, lichtte Titia Bredée,
voorzitter College van Bestuur van
Helicon vooraf toe. “We hebben onze
blauw-groene sporen verdiend en we

hebben een antwoord op de vraagstukken voor de toekomst, zowel in de
groene regio’s als in de grootstedelijke
omgeving. In die gebieden zijn we
met 53 locaties, 21.000 leerlingen en
studenten en 2.100 onderwijsprofessi-

onals samen volop actief. Door samen
verder te gaan, bundelen we krachten
en kennis.” De drie partijen leveren in
juni de Fusie Effectrapportage in bij
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Op 1 januari 2021

volgt een besturenfusie en wordt ook
dan de naam van de nieuwe organisatie bekendgemaakt. Deze organisatie
gaat van start op 1 augustus 2021.

Binnenkijken bij...

Oh, zit dat zo!

Column

Ontdekken en leren in je tuin
Op een mooie lentedag is niets zo fijn als genieten van de ontluikende natuur. Maar als iedereen naar een natuurgebied of bos gaat, wordt het
daar veel te druk. Blijf dus liever thuis en maak van je eigen tuin een natuurlijk paradijsje vol bloemen, vogels, vlinders en insecten.
insecten en vlinders aantrekken,
bij Welkoop hebben we diverse
bloemenzaadmengsels hiervoor. Door die insecten komen
er vanzelf ook vogels. Hoe meer
biodiversiteit, hoe milieuvriendelijker en gezonder je tuin is.
En hoe meer er voor jezelf te
zien, te ontdekken en te genieten valt.

Biodiversiteit in je tuin betekent
gewoon dat er veel verschillende soorten dieren en planten zijn. Dit kun je bereiken door
planten in je tuin te zetten die

Insecten zijn maar klein, maar
spelen toch een grote rol in de
natuur. Ze bestuiven alle bloemen in de tuin maar ze zijn ook
voedsel voor heel veel andere
dieren. Maak daarom van je
tuin een plek waar ze graag
zijn. Hang een insectenhotel
op waarin ze eitjes kunnen leggen en kunnen overwinteren.
Zorg voor variatie in je tuin en
zet er zoveel mogelijk verschillende planten in. Vlinders leggen hun eitjes op planten waar

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Steeg € 10,00
Horst rondom Witveldweg € 8,00
Grubbenvorst rondom Witveldweg € 11,00
bedragen
per week

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

de rups daarna lekker van kan
eten. Vooral planten in de moestuin zijn favoriet. Kijk maar eens
onder de bladeren. Daar zie je de
gele eitjes zitten. Uit vlindereitjes
worden rupsen geboren die de
bladeren van de plant eten.
Als de rups volgroeid is, pakt hij
zich in een cocon. In de cocon
ontwikkelt de rups zich tot een
nieuwe vlinder. Een belangrijke
waardplant is de brandnetel.
Voor de nectar zijn lavendel en
de vlinderstruik heel geliefd.
Wil je een bepaald soort vlinder in je tuin? Deze vlinders zijn
gek op deze planten: de rups
van een kleine vos eten alleen
brandnetel. De rups van een
bruin zand–oogje eet alle soorten
grassen. De rups van een koolwitje eet koolplanten. De rups
van een boomblauwtje eet heide
en hulst. Het oranjetipje en

klein geaderd witje zijn gek op
pinksterbloemen. Kortom maak
samen met Welkoop je eigen
insectenparadijs.
Door: Leon Elbers,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Energie
neutraal
Waar kom ik mijn bed voor uit?
Waarom zit ik vaak tot laat in
de avond achter mijn laptop nog
dingen te doen? Kortom, wat
inspireert mij en zet me in
beweging? Mensen die mij
kennen, karakteriseren me als
gedreven, (te) hardwerkend en
inspirerend. Waar veel zestigers gaan uitdrijven, wil ik nog
graag die slag extra maken.
Er is in het onderwijs echt nog
wel meer mogelijk om leerlingen te inspireren en te motiveren. Vooral door contextrijk
aan te bieden en verbinding te
maken met Horst aan de Maas
en omgeving.
Door de coronacrisis krijgt alles
ook voor mij een ander perspectief. Zorgen, angst en stress horen
daarbij. Al is het onderwijs vitaal
en gaan we ‘gewoon’ door met ons
werk, toch voelt het alsof ik met
een enorme klap tot stilstand ben
gekomen. Gesprekken met collega’s, intakegesprekken met leerlingen voor SOOOOL10-14, IBC-lessen,
vergaderingen en voorbereidingen
op het nieuwe schooljaar, het gaat
echt allemaal door. Maar wel op
een afstand van 49,7 kilometer.
En nu zit er op een diepere laag
in mij die somberte. Ik mis mijn
spirit. De glans is eraf. Echt contact
met iedereen van school en met
relaties eromheen van bedrijven,
gemeente en instellingen is er niet
bij. En zo mis ik dus ook dat ene
wezenlijke stukje van mezelf, dat
doorgaans zo sterk aanwezig is.
Ik zoek ernaar, wil het vinden, ik
wil mijn gewone zelf terug, maar ik
kan er niet bij.
Het brengt mij ook bij de vraag
waar in de kern mijn drive vandaan komt. Ik constateer dat waar
ik mijn energie op loslaat tegelijkertijd óók mijn bron is, mijn
oplaadpunt. In dat opzicht ben
ik warempel energieneutraal, of
misschien wel vet energiepositief.
Corona sloeg me eventjes uit het
lood, maar ik vind mijn weg wel
weer. Ik open digitale mappen met
ingeleverd werk van leerlingen en
barst zowat uit elkaar van trots.
Wat een toppers. De IBC’-ers van
havo 4 en de SOOOOL10-14-kids.
Eindproducten van week- en dagtaken laten bergen ijver, creativiteit
en leerwinst zien. En nu? Vakantie,
jongens. Dik verdiend.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Dorien Stals, Dendron College
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Modezaak Frans Theelen failliet verklaard
Modezaak Frans Theelen, met een vestiging aan het Sint Lambertusplein in Horst, is op dinsdag 21 april
failliet verklaard. Volgens een verklaring van het bedrijf op Facebook was de coronacrisis de druppel voor de
modezaak met winkels in Roggel, Boxtel, Horst en Panningen. Met het faillissement komt een einde aan het
bedrijf dat 143 jaar geleden werd opgericht.

Scholieren/
studenten voor
blauwe bessen
plukken gezocht!!
Ben jij enthousiast, serieus en op zoek naar een
vakantiebaan voor in de zomer? Dan is Driessen
Blueberries op zoek naar jou.

‘Door de branchevervaging, de klimaatverandering, de outlets en de online
verkopen liepen omzetten terug en
was ons bedrijf onvoldoende rendabel
voor overname. Daar bovenop kwam
het coronavirus en dit was uiteindelijk
de druppel’, schreef de winkel op zaterdag 18 april al op Facebook, toen het
faillissement reeds was aangevraagd,
maar nog niet uitgesproken. Op dins-

dag 21 april werd het definitief met de
uitspraak van de rechter.
De eigenaars Ria en Pieter Theelen
schrijven gevochten te hebben voor
hun winkel, maar toch geen uitkomst
te zien waarbij de modezaak overeind bleef. ‘58 en 56 jaar is er door het
echtpaar Theelen met succes geknokt
en keihard gewerkt aan de familietraditie, echter met de huidige vooruit-

zichten (de echte economische crisis
in de retail moet nog komen) is het
niet verantwoord om als 70-plussers
zonder opvolging het bedrijf niet-aflosbare schulden te laten maken’, aldus
de verklaring.
Mogelijke faillissementsverkopen,
doorstartscenario’s en overnames worden door de curator van dienst opgepakt, zo geeft het bedrijf aan.

Adver torial

FlowerBoostChallenge
zorgt voor glimlach
De sierteeltsector is goed vertegenwoordigd in Noord-Limburg en heeft het zwaar in coronatĳden. De afzet
van de vele prachtige planten en bloemen valt flink terug. In veel sectoren ontstaan nieuwe initiatieven die
moeten zorgen voor saamhorigheid, troost en steun of een kleine economische compensatie.

Voor verschillende teeltlocaties in en rondom Melderslo
zijn wij op zoek naar scholieren/studenten, leeftijd
14 t/m 20 jaar, die in de zomerperiode blauwe
bessen willen plukken.
Rond 20 juni begint het plukseizoen en dit zal doorgaan
tot ongeveer eind september. Het plukken van de blauwe
bessen vindt plaats in de buitenlucht en gebeurt ’s morgens
van maandag tot en met zaterdag (bij hoge
uitzondering ook ’s middags).
Naar aanleiding van je plukprestaties kun
je een leuke bonus verdienen. Wat de plukprestaties
en de bonus inhouden zal worden toegelicht in
een informatiebijeenkomst (bij deze
informatiebijeenkomst houden wij ons strikt
aan de richtlijnen van het R.I.V.M.).

Wij vragen studenten/scholieren die:
• minimaal 3 ochtenden in de week
beschikbaar zijn, meer mag altijd;
• graag hun handen uit de mouwen
steken en serieus te werk gaan;
• ervan houden om in de
buitenlucht te werken;
• gemotiveerd zijn (om zo een
mooie bonus te verdienen).

Wij bieden:
• een gezellig team, er wordt niet
alleen keihard gewerkt, maar regelmatig
ook keihard gelachen;
• een werkweek van minimaal 3 ochtenden
in de week (meer mag altijd);
• minimumloon conform open
teelt met bonussysteem;
• een tijdelijke functie, zodat je in de
zomermaanden lekker geld kan verdienen;
• een werkplek waarbij er wordt gewerkt volgens
de coronamaatregelen van het R.I.V.M.

Planten worden voorbereid voor transport #FlowerBoostChallenge

Om de sierteeltsector een hart
onder de riem te steken is recent
de #FlowerBoostChallenge bedacht.
Iedereen kan nu wel een boost
gebruiken en daar is de Nederlandse
en Limburgse sierteeltsector natuurlijk geen uitzondering op.
Coöperatie Vitelia heeft Kwekerij
Frank Coenders (Grubbenvorst) en
Lakei Boomkwekerijen (Lottum)
benaderd om een partij potrozen in
te kopen en deze te voorzien van
een nieuw ‘baasje’. De Zorggroep
werd hiervoor benaderd, De

Zorggroep heeft diverse woon- en
zorgcentra in de regio voor mensen met een somatische beperking
en voor mensen met dementie.
De planten zijn hierna terechtgekomen bij de locaties Rooyhof,
Vincentiushof, de Blauwververstraat
in Venray, Hof te Berkel in Horst, ‘t
Zorghuus Ysselsteyn , Maasduinen
Staete in Bergen, Eldershof in Well
en de Stek in Castenray.

Tĳd voor een glimlach
Vitelia heeft de afgelopen week
ruim 650 potrozen bij deze zorgin-

stellingen uitgeleverd. Zowel bewoners als zorgmedewerkers kunnen
zo de komende tijd genieten van
kleurige planten uit eigen regio.

Postbus 5030, 5800 GA Venray
0478 57 81 21
info@vitelia.nl
vitelia.nl

Reageren
Scholieren/studenten die een bijdrage willen
leveren aan het succes van onze organisatie worden
uitgenodigd om te reageren. Dit kan via de website
www.driessenblueberries.nl, hier vind je de pagina
‘vacature’ waar je je gegevens kunt invullen en versturen.
Potentiele kandidaten ontvangen een uitnodiging voor de
informatiebijeenkomst.
Bij directe vragen neem contact op met Marcel Driessen
via: info@driessenblueberries.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Bloemenzaad en zoektocht locatie Insectenhotel
Stichting IKL deelt duizend gratis zakjes bloemenzaad uit en is in samenwerking met de Provincie Limburg op
zoek naar een plek voor een mega insectenhotel. Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseerde half
april in het kader hiervan haar jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden in de gemeente.

Ter ondersteuning van ons vast team zijn we op zoek naar:

Interieurverzorg(st)ers
die het leuk vinden om:
• na schooltijd of in de avonduren bedrijven te poetsen
en/of
• in de vroege uurtjes kantoren e.d. zelfstandig schoon te maken.
Interesse? Meer weten?
Bel voor een kennismakingsgesprek naar
Wiel
06 - 51 12 50 50

☎

Stichting IKL grijpt dit moment aan om
burgers op te roepen in actie te komen
en te helpen met het creëren van een
bijvriendelijke omgeving. Dat begint al
in de eigen achtertuin. Daarom deelt
IKL duizend gratis zakjes bloemenzaad
uit. Deze mix van bloemen is bedoeld
om wilde bijen te verleiden. Daarnaast
profiteren ook allerlei andere dieren
van de bloemen.

Inzaaiactie
Stichting Landschap Horst aan de
Maas organiseerde deze maand haar
jaarlijkse inzaaiactie voor bloemrijke akkerranden in de gemeente.

De activiteit is in samenwerking met
Imkervereniging Horst en Groengroep
Sevenum. De organiserende partijen
roepen particulieren en bedrijven op
een strook van minimaal 3 meter in te
zaaien. Landschap Horst aan de Maas
stelt hiervoor éénjarige bloemenmengels beschikbaar.
‘’Het stimuleren van wilde bijen en
biodiversiteit wordt door de Provincie
omarmt, daarom stellen wij een insectenhotel beschikbaar’’, aldus deputé
Hubert Mackus. De voorwaarde voor
de locatie is dat het insectenhotel in
een geschikte natuurlijke omgeving
terechtkomt. Verder is het een ver-

eiste dat het een zichtlocatie betreft
waar mensen de wilde bijen die het
hotel zitten kunnen bezoeken. Mensen
kunnen zich aanmelden voor een
geschikte locatie op www.ikl-limburg.
nl/in-actie-voor-de-wilde-bij
Ruim 38 jaar zet stichting IKL zich in
voor het behoud en ontwikkeling van
landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Samen met andere
van partners en vrijwilligers is IKL
uitgegroeid tot een belangrijke speler
voor het behoud van een waardevolle
omgeving.
Beeld: Aron Nijs

Koperkwartet speelt Wilhelmus op Koningsdag
Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

REDACTEUR /
WEBSITE ONDERHOUD
Actief zijn bij Huurdersvereniging Noord-Limburg betekent
bijdragen aan een groeiende, dynamische groep vrijwilligers,
die de huurders in woningen van Wonen Limburg vertegenwoordigt
in Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de belangenbehartiging te
verbeteren. Een uitdaging waaraan jij een bijdrage kan leveren.
De uitdaging
Wij zijn op zoek naar een redacteur - website onderhoud. Je gaat je bezighouden
met de communicatie en berichtgeving richting onze leden en andere
belangstellenden. De focus richt zich hierbij op het maken van teksten over
regionale en landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de huurders en
op het onderhouden van de website. Hierbij hoort ook het meedenken over de
indeling, gebruiksvriendelijkheid en navigatiestructuur. Op termijn willen we de
communicatie ook uitbreiden via andere socialmediakanalen.
Dit ben jij
• Je wilt dat huurders wonen in een leefbare buurt, voor een betaalbare huur en
dat ze zeggenschap hebben over hun eigen woonsituatie.
• Je bent bij voorkeur 15 uur per maand beschikbaar om te besteden aan
werkzaamheden voor de HVNL.
• De computer heeft geen geheimen voor je. Je bent communicatief en collegiaal
naar je medebestuurders.
Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de gelegenheid te geven ‘te snuffelen’ aan de manier
waarop wij onze taak invullen. Een van de bestuursleden van HVNL is je vaste
contactpersoon. Er is een mogelijkheid om op ons kantoor te werken. In ieder
geval is daar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur altijd
iemand aanwezig. Tot slot bieden we je een vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, met een maximum € 170,per maand en van € 1.700,- per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Laat ons telefonisch of
per e-mail weten of je hier belangstelling voor hebt, dan zoeken we samen een
geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl

Een koperkwartet van de Koninklijke Harmonie van Horst, bestaande uit Jan Engels, Jos van Rens, Tim van
Rens en Piet van Kempen, speelt op Koningsdag, maandag 27 april, het Wilhelmus. Dit vindt plaats om
10.00 uur op het Wilhelminaplein in Horst.
Het initiatief komt van het
Concertgebouworkest. Het orkest
vraagt iedereen die dat wil het
Wilhelmus mee te zingen of te spelen.
Het doel is dat deze feestdag met een
groots en positief gebaar van saamho-

righeid gestart wordt.
De musici van het orkest hopen dat zo
veel mogelijk mensen meedoen door
het volkslied vanaf het balkon, uit het
raam of in de tuin mee te zingen of
te spelen. Daarvoor heeft het orkest

partijen van het nationale volkslied
beschikbaar gesteld voor allerlei soorten bezettingen. Het tijdstip 10.00 uur
is gekozen omdat muziekverenigingen door heel Nederland Koningsdag
veelal starten met het Wilhelmus.

Trefpunt organiseert digitale disco
Door de coronamaatregelen heeft ook disco ’t Trefpunt haar deuren tijdelijk moeten sluiten. Om toch de
mensen met een beperking uit de gemeentes Horst aan de Maas, Venray, Venlo en Peel en Maas hun tweewekelijkse uitje te geven, organiseert de discotheek een speciaal radioprogramma.
In samenwerking met Omroep
Horst aan de Maas organiseert disco
’t Trefpunt vanaf vrijdag 24 april een
radio-uitzending voor mensen met
een beperking die eigenlijk graag naar
de discoavond zouden willen komen.

De uitzending zal voorlopig iedere vrijdag in de oneven weken plaatsvinden
van 19.00 tot 21.00 uur via de omroep.
Luisteraars kunnen voor en tijdens de
uitzending met dj’s Louis Vullings en
Richard Witt bellen en appen om hun

favoriete liedje aan te vragen. Ze zijn
te bereiken via 06 42 43 67 25 of via
Facebook Messenger op de pagina van
disco ’t Trefpunt. Voor meer informatie, kijk dan op www.discotrefpunt.nl

Radio Naodôrs komt met Bonne Foëi kwis
Radio Naodôrs organiseert op zaterdag 25 april de Bonne Foëi kwis. In deze quiz staat de steun van de lokale
ondernemers in Horst aan de Maas centraal. Teams kunnen geld ophalen voor een eigen uitkozen ondernemer uit de gemeente.
Radio Naodôrs presenteert deze quiz
tijdens een eenmalige uitzending op
Omroep Horst aan de Maas. Teams die
zich inschrijven moeten vragen beantwoorden in de uitzending. De vragen gaan over allerlei uiteenlopende
onderwerpen waarbij er ook vragen over de gemeente zelf worden

gesteld. Bij inschrijving maakt het
team bekend welke lokale ondernemer het steunt en welk bedrag het
overmaakt. Ieder team bepaalt zelf
het bedrag dat ze doneren en het gaat
volledig naar de betreffende ondernemer. De quiz start zaterdag 25 april
om 20.30 uur en duurt tot ongeveer

23.00 uur en is te volgen via radio
Omroep Horst aan de Maas of via de
Facebooklivestream. Voor meer informatie, kijk op de Facebookpagina van
Radio Naodôrs of mail naar radionaodors@omroephorstaandemaas.nl

De Muzikantine biedt digitale workshops aan
Vanwege de coronacrisis blijven de deuren van de Muzikantine in Horst voorlopig gesloten. Om zowel docenten als muzikanten in Horst aan de Maas iets te bieden, heeft de Muzikantine digitale sessies opgezet.
Richard Kleuskens beet op vrijdag 17 april het spits af en dinsdag 21 april verzorgde Bart Lommen een workshop ‘homerecording’. Later deze maand verzorgt Nienke Wijnhoven een sessie Muziek & social media.
Verschillende muziekdocenten uit
gemeente Horst aan de Maas verzorgen
komende maand een digitale workshop.
Er komen daarbij diverse onderwerpen
aan bod. Kleuskens verzorgde vrijdag 17
april de sessie ‘De beste gitaristen aller
tijden’. Hij vertelde in een live workshop
over de gitaarhelden van toen en nu.

Bart Lommen verzorgde dinsdag 21 april
een workshop ‘homerecording’. Omdat
veel muzikanten ook thuis aan de slag
willen met opnames, deelde hij hierover zijn kennis. Later deze maand geeft
Nienke Wijnhoven een sessie ‘Muziek &
social media’. Deze workshop is gericht
op jonge talenten in Horst aan de Maas.

Aanmelden hiervoor kan vanaf 11 jaar.
Nienke combineert haar muzikale kennis met haar ervaring op social media.
Zo wordt onder meer behandeld hoe je
als jongere social media op een veilige en leuke manier leert gebruiken.
De datum van de workshop wordt later
bekendgemaakt.
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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

Geplukt

Remy van de Mortel Griendtsveen
‘Kilomeaters, kilomeaters’, het Rowwen Hèze-nummer kon zomaar het levenslied van Remy van de Mortel
zijn. Deze 40-jarige inwoner van Griendtsveen is voornamelijk op het asfalt te vinden. Achter het stuur, als
bijrijder, maar hij gaat ook graag met piepende wielrenbandjes Limburg en Brabant in. Deze week wordt
hij geplukt.

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

(alleen na telefonische afspraak)

Gebiedsteams

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

24 t/m 26 april
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

27 t/m 30 april
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg

stand op nul en gaan.” Remy bleef het
asfalt interessant vinden. “Sinds 2016
heb ik mijn eigen bedrijf, Autorijschool
van de Mortel. Ik zocht een manier om
jongeren wat bij te brengen en onderweg te zijn, dus dit was een logische
stap.” Remy geniet van alle ritjes.
“Deze doelgroep iets aanleren vind
ik fantastisch. Het geeft veel voldoening.” Momenteel ligt het werk even
stil in verband met de coronacrisis.
“Helaas kunnen we de anderhalve
meter niet waarborgen. Het is even
niet anders, maar uiteindelijk komt dat
ook wel weer goed.” Naast de autorijschool heeft Remy ook een transportbedrijf waar hij regelmatig voor in de
vrachtwagen zit.

Griendtsveen

Venray
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
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Remy groeide niet op in
Griendtsveen, maar werd geboren
in de hoofdstad van Nederland,
Amsterdam. Daar woonde hij tot
zijn vijfde jaar en verhuisde daarna
richting Limburg. “Mijn opa had
in Griendtsveen een bakkerij en
mijn vader ging deze overnemen. Van origine komt hij ook van
Griendtsveen.” De familie Van de
Mortel zette het Amsterdamse
leven opzij en reisde af naar het
zuiden. Remy ging naar basisschool
De Driehoek in het peeldorp en
ging daarna verder met de mavo
in Deurne. “Ik was geen gemakkelijke puber”, vertelt hij. “Ik was wel
wat tegendraads, moet ik zeggen.
Al heb ik wel gewoon mijn diploma
behaald. Het schoolsysteem beviel
mij niet, ik wilde gewoon mijn
eigen weg gaan.” Deze manier van
denken is nog steeds te zien bij

Remy. “Ik leef van dag tot dag en trek
graag mijn eigen plannetje, dat vind ik
heerlijk.”

Meer actie
Na de mavo en havo ging Remy op
kamers in Breda. Daar beleefde hij
een mooie tijd als student. “Ik woonde
met twee vrienden uit Deurne in
een flat. We hebben heel erg genoten en veel feestjes gehad, want dat
hoort eenmaal bij je studententijd.”
De Griendtsvener studeerde Banken Verzekeringswezen. “Ik had wel
wat met cijfertjes, dus deze opleiding beviel mij wel.” Hij behaalde zijn
diploma en was nieuwsgierig wat hij
nog verder wilde doen. “Ik besloot
de opleiding tot verpleegkundige te
volgen. Het ging mij niet om de verpleging, maar om de combinatie met
anesthesie. Dat vond ik zo interessant.
Deze tak trok mij aan, want er is bijna

altijd actie.” In de verpleging kwam
Remy maar een tijdje terecht. “Ik heb
heel even als verpleger gewerkt binnen de thuiszorg. Het was niets voor
mij. Ik heb diep respect voor alle mensen die dit werk doen, maar ik wilde
meer afwisseling binnen het werk.
Daar zie je elke dag dezelfde cliënten en bijvoorbeeld bij de ambulance
of spoedeisende hulp is het constant
actie en behandel je altijd nieuwe
mensen. Wie weet laat ik mij ooit
nog omscholen, want anesthesie, de
spoedeisende hulp en ambulance trekken mij nog steeds.”

De weg op
Toch lag Remy’s roeping elders. “In de
weekenden werkte ik destijds voor
een koeriersbedrijf. Ik bracht pakketjes
rond door heel Europa, van Finland tot
Portugal, ik ben overal geweest. Het
is gewoon heerlijk om te rijden, ver-

Remy heeft samen met zijn vriendin Ilse twee dochters: Floortje (5)
en Fenne (8). Ilse leerde hij kennen
tijdens zijn studentenperiode. “Toen
ik op kamers zat, pikte ik altijd een
vriend van mij op om naar school te
gaan. In datzelfde huis woonde ook
zijn zus, Ilse. Zo hebben we elkaar
leren kennen, van het één kwam het
ander.” Samen wonen ze nu sinds
2007 in Griendtsveen. “Terug naar het
dorp waar ik grotendeels ben opgegroeid. Ik hou van Griendtsveen. Het is
een prachtig dorp, bijna iedereen kent
elkaar en je hoort de vogels fluiten
als je wakker wordt. Beter kun je het
niet hebben.” In zijn vrije tijd doet
Remy graag aan wielrennen. “Ik ben
geen professional, ik ben sinds kort
begonnen. Het is heerlijk om gewoon
ergens heen te fietsen en nergens
naar te kijken.” Een andere hobby die
Remy graag doet, heeft hij van de
oude overbuurman van zijn vriendin.
“Tijdens een verjaardag vertelde hij
dat hij bij een schietvereniging zat.
Wapens hebben mij altijd al geïnteresseerd en ik besloot om een dagje met
hem mee te lopen. Nu zit ik al jaren
bij Vriendenschietclub VSC de Zeilberg.
We schieten voornamelijk met pistolen
en revolvers op schietschijven, het is
een heerlijke uitlaatklep.”

Tekst: Niels van Rens

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Puzzel

AUTOMOBIELBEDRIJF

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Religie
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Priesternoodnummer

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

7

06 55 40 80 23

9

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
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06 19 42 26 21
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www.peetenmobiel.nl

Oplossing vorige week:

2
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2

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

6

9

9

PEETEN BV

8

6

7

9

8

5

2

1

3

4

3

8

1

4

6

9

7

2

5

2

4

5

1

3

7

8

6

9

7

9

3

5

2

1

4

8

6

1

5

4

6

8

3

9

7

2

8

6

2

9

7

4

5

1

3

4

2

7

3

1

5

6

9

8

9

1

6

2

4

8

3

5

7

5

3

8

7

9

6

2

4

1

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

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

TUINPOORTEN MET STALEN FRAME
175,120X195 CM INCL. HANG- EN SLUITWERK €
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Jij maakt ‘m super

50
Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

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

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

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

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

