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Horst aan de Maas

Wilhelmus in de tuin
Het ging niet helemaal zoals gepland, maar toch werd het Wilhelmus gespeeld in Horst op maandag 27 april. Om klokslag 10.00 uur klonken de trompetklanken vanuit de
Kranestraat in Horst. De bedoeling eerder was dat het koperkwartet van de Koninklijke Harmonie van Horst op het Wilhelminaplein het volkslied zou spelen. Daar stak de
burgemeester een stokje voor. Het kwartet, bestaande uit Piet van Kempen, Tim van Rens, Jos van Rens en Jan Engels speelden in een tuin in de Kranestraat, tegenover zwembad De Berkel, het Wilhelmus. Het optreden werd live uitgezonden zodat iedereen vanuit thuis toch kon luisteren. Daarnaast is het kwartet langs geweest bij dagbesteding het
Molenveldhuis om voor haar bewoners het Wilhelmus te spelen. / Beeld: José Hommel-Cordewener

Bevrijdingsdag

Aangepaste

aanlever
tijden
Vanwege Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei zijn de aanlevertijden voor advertenties
en redactionele inzendingen
aangepast. Advertenties
kunnen tot uiterlijk maandag
4 mei 17.00 uur ingediend
worden via advertentie@
hallohorstaandemaas.nl
Redactionele stukken kunnen
tot uiterlijk 12.00 uur aangeleverd worden via redactie@
hallohorstaandemaas.nl

Staatsbosbeheer neemt schade op

‘Veel dierenlevens verloren bij brand in De Peel’
Natuur- en dierenliefhebbers hielden hun hart vast de afgelopen week. De natuurbrand die door De Peel woedde, verwoestte maar liefst 800 van de
1.000 hectare van het natuurgebied. Niet alleen de natuur liep schade op, ook het wildleven kon niet aan de brand ontkomen.
De brand kon niet op een slechter
moment ontstaan: het begin van het
broedseizoen. “Veel bevruchtte eitjes
hebben het denk ik niet gehaald”, zegt
Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer.
Ze is boswachter in het gebied van
De Peel. “Het enige ‘geluk’ is dat we
aan het begin zaten van het broedseizoen. Dus een aantal diersoorten heeft
nog niet gebroed. Maar voor die wat
wel al eitjes aan het leggen waren, zijn
we bang dat die eitjes er niet meer zullen zijn.”

Dierenlevens
De schade is immens. Al kan Verhoeven
nog niet schatten wat die precies zal

zijn. “Daar zijn we nog weken mee
bezig. Het is duidelijk dat we met
de brand in Griendtsveen en Deurne
heel veel dierenlevens hebben verloren.” Een aantal kon wel ontkomen.
“Bijvoorbeeld de reeën, vossen, dassen en vogels. Zij vliegen of rennen
wel weg van de brand. Maar dieren als
de gladde slang ontkomen niet snel.
Dat is enorm spijtig en wij betreuren
deze brand uiteraard enorm. Denk ook
aan insecten en reptielen, zij overleven
zo’n immense brand niet.” De leefomgeving van de dieren is aangetast en
grotendeels verwoest. Al zit er wel een
lichtpuntje aan de eind van de tunnel
volgens de boswachter. “Gelukkig knapt

de natuur normaliter snel op.
Veel bomen overleven het hopelijk.”
Staatsbosbeheer had een belangrijke
taak tijdens de brand. “Het gebied is
normaal gesproken in handen van ons”,
vertelt Verhoeven.

Brandweermannen
kunnen ingesloten
worden door vlammen

“Als de brand niet meer onder controle is, geven we de brandweer

zeggenschap over het gebied.
Wij hebben dan een adviserende rol.
Als Staatsbosbeheer kennen we het
gebied. We kunnen de brandweer
dus zeggen welke plekken wel en
niet veilig zijn om te komen. Vooral in
De Peel, een gebied met veel kanalen,
is het belangrijk om de brandweerlieden goed in te lichten. Zonder kennis
kunnen ze ingesloten worden door de
vlammen.”
De brandweer en Staatsbosbeheer
bestreden de brand niet alleen en
kregen steun vanuit provinciale en
landelijke organisaties.
Lees verder op pagina 02
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Bellen met de burgemeester april

‘Het is voor onze inwoners met een sisser
afgelopen’
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes aan
mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen
voor? Om voor eens en altijd een duidelijk beeld te krijgen, bellen we
aan het eind van elke maand burgemeester Ryan Palmen om te vragen
wat hij deze maand heeft meegemaakt. In april werd Horst aan de
Maas opgeschrikt door een grote brand in Griendtsveen.
“Dat was wel even schrikken”, begint burgemeester
Ryan Palmen. “De brand in
Griendtsveen, en later in Deurne,
heeft heel veel natuur opgeslokt: 800 van de 1000 hectare. Voor onze inwoners viel
het gelukkig mee. 71 bewoners
van Griendtsveen moesten hun
woning uit vanwege de rookoverlast. Dat waren 35 adressen.
Het merendeel werd elders opgevangen en gemeente Deurne ontfermde zich over twee inwoners.
Daar wil ik onze buurgemeente
dan ook hartelijk voor danken.
Het is voor onze inwoners met een
sisser afgelopen.”
Dinsdag 21 april was het een lange
dag voor Palmen. “Na de digitale
raadsvergadering ben ik richting
Griendtsveen gereden. Het is een
grote ramp voor het natuurgebied.
Zo’n brand raakt je, vooral als je
daar komt aanrijden. Een rode gloed

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.

hangt over het dorp heen, dat heb ik
nog nooit gezien.” De brand is inmiddels geblust en de brandweer zegt
het vuur onder controle te hebben.
“Toch moeten we blijven opletten, zo’n
vuurtje wakkert zo weer aan.”

Dikke pluim
Burgemeester Palmen noemt nogmaals de raadsvergadering. “Voor het
eerst in de geschiedenis zijn we volledig digitaal gegaan. We zonden de
raadsvergadering altijd al live uit,
maar nu debatteerden alle raadsleden en het College van B&W ook vanuit thuis. Het had wel wat, moet ik
zeggen. We hadden in het begin wat
last van technische problemen door
een landelijke storing, maar daarna
ging het heel goed. Iedereen heeft
zijn of haar zegje gedaan en was
goed voorbereid. Dat helpt enorm
in zo’n nieuwe setting, want het is
natuurlijk even wennen. Over het
algemeen mag ik de raad een dikke
pluim geven.”

Digitale onderscheidingen
Anders was ook de jaarlijkse lintjesregen. Op vrijdag 24 april ontvingen
acht Horst aan de Maasnaren een
koninklijke onderscheiding vanwege
de verdiensten voor de maatschappij.

“Dit hebben we telefonisch gedaan.
Ik heb iedereen via een videoverbinding verrast. Het was op een gekke
manier eigenlijk heel leuk. Een ander
team kwam bij de onderscheiden
mensen langs met een bloemetje.
Het uitreiken was verre van ideaal,
maar is allemaal wel goed verlopen.”
De gehuldigden moeten het nu doen
met een bloemetje en bedankwoord
van de burgemeester, maar op een
later tijdstip krijgen zij alsnog het
‘echte’ lintje. “Sommigen vonden het

juist fijn dat het later wordt uitgereikt: er zijn nu twee feestjes en je
kunt alvast je bedankspeech oefenen.
Normaal gesproken kom ik onverwachts binnen.”

Vlogger
In april liet burgemeester Palmen ook
zijn vlogkwaliteiten zien. “Nee, ik ben
niet de nieuwe populaire vlogger van
Horst aan de Maas”, zegt hij lachend.
“Het is wel een uitdaging om op een
andere manier je inwoners toe te

spreken.” Palmen sprak namelijk via
een vlog op Facebook jongeren toe
om zoveel mogelijk thuis te blijven
en niet te groeperen. “Ik hoop dat
het gaat helpen, want het is toch een
generatie die anders denkt. Voor hen
is het coronavirus minder gevaarlijk,
maar toch lopen ze de kans om anderen te besmetten. Ik snap dat het niet
leuk is om de hele dag thuis te zitten,
maar nu is het even niet anders.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Grubbenvorstenaar weer opgepakt voor rijden
onder invloed van drugs
De politie heeft op zaterdag 25 april een bestuurder opgepakt op de Witveldweg in Horst omdat hij onder invloed was van THC, een werkzame stof
in wiet. De 26-jarige Grubbenvorstenaar werd aangehouden vanwege het vermoeden van drugs in zijn bloed.
De politie nam een speekseltest af
en daaruit bleek dat hij cannabis had
gehad. Hij werd meegenomen naar het
politiebureau voor verder onderzoek.

Daar moest hij een bloedproef doen
die hij weigerde. Op dinsdag 21 april
bleek eenzelfde test ook al positief bij
dezelfde persoon uit te vallen. Het rij-

bewijs van de Grubbenvorstenaar is
ingevorderd en zijn auto is in beslag
genomen. De controle werd door de
man gefilmd en via Facebook online

gezet. In het filmpje beledigde hij nog
een politieagent. Ook daar kreeg hij
een proces-verbaal voor.

Te druk in gemeente ondanks afstandsregel
Het was in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 april te druk op een aantal plekken in Horst aan de Maas. Dat zegt gemeente Horst aan de
Maas op haar Facebookpagina.
Er werd volgens de gemeente te weinig
afstand gehouden. Daarom werd opgeroepen om hier extra op te letten tijdens
Koningsdag. “Daarom hierbij de drin-

gende oproep om zoveel mogelijk thuis
te blijven”, aldus de gemeente. “Even
een frisse neus halen? Doe dit in je tuin
of rondom het huis. Een boodschap

nodig? Ga alleen en doe dit niet met
het hele gezin.” De politie kan flinke
boetes uitdelen als de anderhalvemeterafstandsregel niet wordt nageleefd.

In eerste instantie volgt een waarschuwing. Wordt er niet geluisterd, volgt er
een boete die kan oplopen tot 390 euro
en een aantekening op het strafblad.

Vervolg voorpagina

‘Veel dierenlevens verloren bij brand in De Peel’
Zo rukte de Land-en Luchtmacht
op. Alle teams bundelden de krachten en werkten samen. “Dat doet
ons heel goed”, zegt Verhoeven.
“Als je dan ziet hoe hard iedereen
zich inzet, dat is niet te beschrijven.
Het doet wat met je. Iedereen bik-

kelt en zorgt ervoor dat de brand
zich niet verspreidt. Dat is hartverwarmend om te zien.” Ook vanuit de
omwonenden kwam hulp.
Niet op gebied van mankracht,
maar in de vorm van wat lekkers. “Bewoners van Liessel

(Noord-Brabant, red.) bakten voor
ons koekjes, cakes en taarten.
Dat is toch prachtig om te zien?”
Momenteel onderzoekt de brandweer de oorzaak van de brand.
Staatsbosbeheer heeft natuurgebied
De Peel weer in eigen handen en

inventariseert de schade. Het duurt
nog weken voordat bekend is wat de
brand heeft aangericht.

Tekst: Niels van Rens
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Gemeente komt met aangepast
coronasteunpakket

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

De gemeente Horst aan de Maas komt met een aangepast steunpakket voor diegene die getroffen zijn door de
coronacrisis. Burgemeester Ryan Palmen toont onder meer steun aan gemeenschapshuizen en kopers van
woningen.
Een tijdje geleden presenteerde
gemeente Horst aan de Maas al een
steunpakket voor onder andere de
getroffen ondernemers. Ook opende
een loket waarbij burgers voor vragen en informatie terecht kunnen.
“Organisaties die vergunningen hebben aangevraagd voor evenementen
die niet kunnen doorgaan, gaan we
niet factureren”, zegt burgemeester
Ryan Palmen. “Ook de huurkosten die
markthouders hebben, gaan we niet
in rekening brengen. Zij mogen niet op
de markt staan en dus vinden we het
niet eerlijk dat zij voor de gebruikelijke
kosten opdraaien. De horecaondernemers betalen nu ook geen terrasbelasting.”

In beweging

Kopersperiode

Bijna alle organisaties en verenigingen
maken momenteel geen gebruik van
gemeenschapshuizen. “De huurders
hoeven hiervoor ook geen huurkosten te
betalen”, aldus Palmen. “De huur wordt
opgeschort. Dit geldt voor de periode
februari tot en met mei.” Om gebruik te
maken van de voordelen van dit steunpakket, is wel een eis gesteld. “De vereniging of organisatie moet wel haar
leden in ‘beweging’ houden. Zo kan een
voetbalvereniging of Jong Nederland
haar leden verblijden met thuisopdrachten. Als een club hier niet aan wil meewerken, volgt er een gesprek. Maar tot
nu toe gaat het allemaal goed en zijn ze
bereid mee te werken.”

De gemeente komt ook kopers tegemoet. “Normaal gesproken moet een
koper binnen drie maanden alles
geregeld hebben met de notaris”, zegt
Palmen. “We verlengen deze periode met drie maanden en zo heeft
de koper zes maanden de tijd om
de koop af te sluiten. We begrijpen
dat sommigen nu in een financieel
lastige situatie kunnen belanden.”
Eerder maakte de gemeente al bekend
de Voedselbank te steunen een eenmalige bedrag van 5.000 euro. Ook
deze gift behoort tot het aangepaste
steunpakket.
Tekst: Niels van Rens

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
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Alleen toplaag heeft last van
neerslagtekort
Limburg gaat al weken gebukt onder een neerslagtekort. Zeker bij het omploegen van de diverse landbouwgronden was dat goed te merken. Tractors veroorzaakten grote stofwolken in de directe omgeving. Toch is
het grondwater nog steeds prima op peil, laat Waterschap Limburg weten. De toplaag is wel erg droog.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl
De afgelopen dagen viel er wel wat
regen, maar niet genoeg om de akkergronden echt nat te maken. Nog altijd is
er een groot neerslagtekort. “Door het
tekort van de afgelopen weken zien
we dat het grondwaterpeil op plekken weer zakt, maar de standen zijn
nog altijd normaal tot goed voor deze
tijd van het jaar. Zeker als je het vergelijkt met de afgelopen jaren zijn we
goed uit de winter gekomen”, vertelt
Har Frenken, bestuurder bij Waterschap
Limburg. “De grondwaterstanden zijn
door de natte maand februari en begin
maart, goed aangevuld. Daardoor was
het grondwatertekort van vorig jaar
aangevuld.”
Het goede niveau komt mede doordat
er de laatste jaren veel werk verricht is
om water vast te houden in de winter.
“Door de klimaatverandering is het niet
alleen zorg om water goed af te kunnen voeren, het is nu juist van belang
om het water zo goed mogelijk vast
te houden”, aldus Frenken. Hij ver-

volgt: “Zo geldt voor het waterschap
dat vroeger beken ingericht werden om
water zo snel mogelijk af te voeren, nu
richten we onze beken klimaatrobuust
in, door ze laten meanderen. Ook door
stuw- en maaibeheer werken we er
samen met partners aan om zo water
vast te houden. Neerslag komt steeds
vaker in korte, hevige periodes en dat
moeten we proberen zo goed mogelijk
te bewaren. Daar zijn we het hele jaar
mee bezig.”
Ook de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond (LLTB) ziet niet echt een droogteprobleem. Zij voeren eveneens aan
dat door het vasthouden van water
in de winter, de problemen nu meevallen. Toch kan de droogte nog voor
wat problemen zorgen, zo geeft
LLTB-bestuurslid Peter van Dijck aan.
“Het heeft nu een week of vier niet
geregend en daardoor is de bovenlaag van de bodem, mede door de
harde oostenwind, erg droog en stoffig. Gezaaide gewassen kunnen dan

minder goed ontkiemen en onder meer
slaplantjes hebben water nodig om te
wortelen. Daarom wordt de toplaag op
deze plekken beregend”, legt Van Dijck
uit. Of de huidige droogte een effect
gaat hebben op de oogst van boeren
die nu aan het poten zijn, kan Van Dijck
niet zeggen. “In deze tijd is het al lastig
genoeg iets zinnigs te zeggen over volgende week, dus aan een voorspelling
over de oogst van deze herfst, ga ik me
niet wagen.” De kosten van het beregenen zijn volgens Van Dijck nog goed
te overzien. “Brandstof is uiteraard
een kostenpost, maar de opbrengsten
in kilo’s en de opbrengstprijs van de
gewassen zijn veel meer van belang.
Bovendien bestaat het beregenen nu
uit kleine watergiften. De gewassen
nemen weinig water op, omdat ze nog
heel klein zijn, dus de kosten van het
beregenen vallen nog erg mee.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Joyce van Dijk

wij zoeken Jongeren van 13-15 jaar
in de gemeente horst aan de maas
Al 15 jongeren bezorgen KakelVerse eitjes aan de deur in de gemeente Venray.
Dat gaan we nu ook doen in Horst en de omliggende dorpen! Ben jij of ken
jij iemand die op zoek is naar een superleuk bijbaantje? Ga naar de site!
• Je werkt 2 uurtjes per week op een vaste dag: woensdag of donderdag
tussen 17.00 en 19.00 uur.
• Je bezorgt bij vaste klanten in je eigen buurt.
• Je verdient tussen de € 3,- en € 8,- per uur.

Het leukste bijbaantje
en het verdient erg goed!

alles is supergoed
geregeld en het is gaaf
om eieren te bezorgen
met de kakelvers
bezorg-app

info of aanmelden? » www.kakelvers.nl/werken-bij
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Brandweerman Jeroen over natuurbranden

Achthonderd hectare

Brand in De Peel grootste ooit
in geschiedenis Nederland
Er woedde bijna een week lang een brand in natuurgebied De Peel.
De vlammenzee begon in Griendtsveen en waaide daarna richting
Deurne. 800 van de 1000 hectare werd zeker verwoest.
Verschillende inwoners van Griendtsveen en omliggende dorpen
werden geëvacueerd.

Een immense schade aan een eeuwenoud natuurgebied dat Horst
aan de Maas kenmerkt. De brand
begon aan de Helenaveenseweg
in Griendtsveen. Via peeleilandjes vlogen de vonken over naar
het dichter bebost gebied. Voor de
brandweer was de wind de grootste vijand. Deze zorgde ervoor dat
het vuur zich snel kon verspreiden.
Maar liefst vier Chinooks, blushelikopters, met waterzakken waar
10.000 liter water in vervoerd kan
worden, werden ingezet.

De geur is geen
reden tot zorg

Onderdak
Verschillende inwoners van
Griendtsveen moesten hun huizen uit: er kwam teveel rook vrij.
De meesten vonden onderdak
bij naasten. Twee inwoners kregen onderdak vanuit gemeente

Deurne. De A67 werd afgesloten voor verkeer, de rookoverlast
was te immens. Op donderdag
23 april kwam het gelukkige
nieuws: brand meester. Het grootste gevaar was geweken, maar
de brandweer waarschuwde dat
de brand zich opnieuw kon ontwikkelen. De dag erna, vrijdag
24 april, rook heel Horst aan de
Maas en een aantal omliggende
dorpen dat in De Peel een flinke
brand had gewoed. Een brandgeur hing over de gemeente.
“Het belangrijkste om te weten
is dat deze geur geen reden tot
zorg is voor de gezondheid. Dat
blijkt uit de metingen”, verklaarde
de gemeente. Momenteel wordt
het gebied nog nat gehouden en
heeft Staatbosbeheer De Peel
terug in eigen handen. Het is nu
onderzoeken hoeveel schade de
brand heeft aangericht. Het bleek
de grootste natuurbrand in de
geschiedenis van Nederland.

Beeld: Joyce van Dijk

De Peel

Kijkers krijgen boete voor
negeren afsluiting brand
De politie heeft woensdag 22 april 42 personen een boete gegeven
omdat zij zich op het afgesloten terrein bij de brand in De Peel
tussen Griendtsveen en Deurne bevonden. Het gebied was verboden
terrein, toch bezochten zij het.
De politie schreef eerder op Twitter:
‘Blijf weg, voorkom een boete en
geeft de hulpdiensten de ruimte.’
Veel mensen negeerden de oproep.
Ook laat de politie weten dat de
brandweer zich niet volledig kan

richten op de brand als omstanders komen kijken in het verboden
gebied. De kijkers moeten weer
door politie en brandweer worden
weggeleid en dat kost extra tijd en
manschappen.

‘Slangen trekken alsof je
leven er vanaf hangt’
Het was afgelopen week een enorm golf aan adrenaline voor de brandweermannen en vrouwen in Limburg.
De ene na de andere natuurbrand werd gemeld. Ook de brandweerlieden uit Horst aan de Maas rukten
flink uit. Jeroen Smits, brandweerman bij Brandweer Sevenum, vertelt hoe hij het ervaarde.

Met de tsunami aan adrenaline konden de brandweermannen het vuur
niet alleen blussen. Ze kregen hulp
vanuit alle hoeken: heel Limburg
rukte uit, Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel en zelf de ooster- en zuiderburen schoten te hulp. Het is droog in
Nederland en dat zorgt voor brandgevaar. Provincie Limburg gaf eerder deze
maand aan een stookverbod te hanteren om dergelijke natuurbranden te
voorkomen, maar toch brandde honderden hectares natuur af. “Waar het
aan ligt?”, begint Jeroen Smits, brandweerman bij Brandweer Sevenum.
“Het kan van alles zijn. Veel mensen
spreken van een pyromaan, maar dat
denk ik persoonlijk niet. Veel van de
branden hadden niet met elkaar te
maken. In een droogteperiode als deze
is een brandje snel gebeurd. Zo is een
smeulende sigaret of een stukje glas al
genoeg om een brand te starten.”

met de brandweer. “Zo’n 20 uur heb
ik in dienst gestaan van de brandweer, dat is fors meer dan normaal.
Vaak heb je een periode niets en dan
ineens moet je weer hard aan de bak.
Maar afgelopen week had een ander
kaliber, dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Het vuurgeweld begon met
een brand in Griendtsveen, in natuurgebied De Peel, waarna al snel een
natuurbrand volgde in nationaal
park De Meinweg in Herkenbosch.
“Maandag 20 april, de eerste dag dat
de branden begonnen, ben ik niet
uitgerukt, maar de dagen erna wel.”
Jeroen heeft voornamelijk geblust.
“Het moment dat je pieper afgaat, dan
begint de adrenaline. Je haast je naar
de kazerne en wordt ingedeeld in de
wagen. Daar, bij de brand, ben je heel
gefocust en weet je wat je moet doen.
Je trekt de slangen uit het voertuig
alsof je leven ervan afhangt.”

Focus

Dubbel gevoel

Smits rukte in één week tijd vaak uit

Smits heeft voornamelijk geblust aan

De Meinweg. “Ik hoefde niet midden in het geweld te blussen, maar
aan de zijkant. Alles nathouden was
voor ons de belangrijkste taak, zodat
het vuur zich niet zou verspreiden.”
De natuurbranden geven Smits een
dubbel gevoel. “Het is één en al adrenaline, hier doe je het voor, je komt
nu echt in actie. Zo’n brandperiode
vergeet je nooit meer. Aan de andere
kant ben je bedroefd. Er gaat zoveel
natuur in vlammen op, laat staan al
die dieren die niet weten te ontkomen
aan de vlammenzee, ontzettend ernstig.” De brandweerman uit Sevenum
benadrukt de teambuilding binnen de
groep. “Het is prachtig om te zien hoe
iedereen zich inzet. Je zet even alles
aan de kant en gaat met de volle honderd procent ervoor om de brand te
blussen. Ook buurkorpsen kom je tegen
waarmee je ook samenwerkt. Je bent
met z’n allen één team en dat maakt
brandweerman zo’n mooi vak.”
Tekst: Niels van Rens

Brief aan betrokkenen

Omwonenden wijzen Staatsbosbeheer
aan als schuldige brand in De Peel
Omwonenden van De Peel in Griendtsveen en buurdorpen in de provincie Noord-Brabant maken zich zorgen
om de brandbestendigheid van De Peel na de natuurbrand. Ook geven ze Staatsbosbeheer (SBB) de schuld van
de grote verspreiding van de brand. Dat schrijven omwonenden in een brief aan een aantal instanties dat
betrokken was bij de brand.
De bewoners vinden dat het natuurgebied beter brandbestendig moet
worden gemaakt. “Denk aan compartimentering met brandgangen, toegang
voor de brandweer en veiligheidsvoorzieningen voor de bebouwing rondom,
zoals in de Limburgse natuurgebieden
wel het geval is”, schrijven ze in de
brief. Eén van de redenen dat de brand
zo groot is geworden, ligt volgens de
bewoners aan Staatsbosbeheer. Zo zou
de natuurorganisatie het gebied bewust
ontoegankelijk ingericht hebben.

“SBB wil iedereen weren uit dit gebied.
Daardoor kon de brandweer niet bij de
brandhaard komen, ook de aanvoer
van water met helikopters had zonder
brandgangen weinig effect. Het blussen
kostte op deze manier grote moeite,
meer tijd en meer geld dan nodig.”

Beangstigende ervaring
De omwonenden zijn bezorgd:
“Een week zoals afgelopen week
hopen we nooit meer mee te maken.
Voor de diverse bewoners van dit

gebied was dit een vreselijk beangstigende ervaring. Er was veel overlast van rook en angst dat het vuur je
huis of bedrijf in de as ging leggen.
Veel mensen moesten hun huis uit
voor één of meerdere nachten vanwege de rook en het brandgevaar.
Sommige huizen moest de brandweer
zelfs speciaal beschermen. De brand is
na een week nog niet echt gedoofd en
de kans dat deze weer oplaait, bestaat
nog steeds, met alle gevaren voor
omwonenden van dien.”
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Zeer grote natuurbrand in
Tienray
Aan de Nieuwe Baan in Tienray heeft op donderdag 23 april een natuurbrand plaatsgevonden. De brandweer
rukte rond 01.45 uur uit. Volgens brandweer Limburg-Noord gaat het om een oppervlakte van 200 bij 350 meter.

Brandweerkorpsen uit Horst aan de
Maas, Venlo en Panningen waren
aanwezig om de natuurbrand te blussen. Later schaalde de brandweer
het op tot een zeer grote brand. Vier

tankautospuiten en waterwagens
waren aanwezig. Ook een ademluchtcontainer was ter plaatse. Twee uur
later, rond 03.45 uur was de brand
onder controle. Daarna blusten de

brandweerlieden nog enige tijd na
zodat het vuur zich niet weer zou verspreiden. De oorzaak van de brand is
niet bekend.

Ander concept

Geen Ondernemersprijs vanwege corona
Vanwege het coronavirus wordt er dit jaar geen Ondernemersprijs uitgereikt. Wel volgt er een ander concept
waarmee de stichting ondernemers van Horst aan de Maas een hart onder de riem wil steken.
De stichting wil de ondernemers moed
inspreken en laten zien dat ze ook in
lastige tijden een belangrijke motor
zijn voor Horst aan de Maas. Voorzitter
Gerbert Vissers: “We vinden het
belangrijk om ondernemers in deze

lastige tijd een hart onder de riem te
steken. Ook dit jaar zal de avond in
het teken staan van de ondernemers,
maar we richten het dit keer anders
in. We doelen dit jaar nóg meer op
inspiratie en ontspanning.” Dat bete-

kent dat er dit jaar geen prijs wordt
uitgereikt. Met het uitwerken van het
nieuwe concept voor deze avond is de
stichting nog druk bezig. De ondernemersavond staat gepland op donderdag 19 november.

Man in Sevenum aangehouden na weigering
gebiedsverbod
De politie heeft op vrijdag 24 april in Sevenum iemand aangehouden wegens het overtreden van een gebiedsverbod. De persoon in kwestie mocht zich niet in de omgeving van een adres begeven, maar deed dit toch. Dat
meldt Politie Horst op haar Facebookpagina.
De persoon is aangehouden op
basis van de Algemene Plaatselijke

Verordening. De Officier van Justitie of
rechter kan iemand een verbod opleg-

Brand in waterbassin
buurtmoestuin America
Bij een gezamenlijke buurtmoestuin in America aan de
Kerkbosweg heeft op donderdagmiddag 23 april een kleine brand
gewoed. Daarbij is een watercontainer afgebrand. Eigenaar van de
watertank, Bianca Derksen-Van Helden, roept mensen op die de
oorzaak hebben gezien, zich te melden.

Het is onduidelijk hoe de brand is
ontstaan. “Ik vermoed brandstichting”, zegt Derksen-Van Helden.
“Een kwajongensstreek, denk ik.
Hoe kan er nu brand ontstaan bij
een watercontainer?” Er wordt
momenteel niet meer opgekeken van een natuurbrand. Er geldt
ook een stookverbod in Limburg.
“Het zou inderdaad ook door de
droogte kunnen”, zegt DerksenVan Helden. “Een brandje is zo
ontstaan.”

Flinke schade
De watercontainer heeft flinke
schade opgelopen. “De hele tank
is afgebrand. Ook is er schade aan
de tuinhuisjes die grenzen aan de

watertank. De slangen die lopen
naar de moestuintjes zijn ook
doorgebrand. Ik gok op enkele
honderden euro’s aan schade.”
Derksen-Van Helden heeft aangifte
gedaan bij de politie. “Er zit niets
anders op. Ik hoop dat iemand
heeft gezien wat er is gebeurd.
Dat zou mij enorm geruststellen.”
De eigenaresse van de watercontainer heeft nog geluk gehad.
“Naast de container staan twee
tuinhuisjes. Als het vuur niet eerder
gedoofd was, waren de opslaghuisjes ook afgebrand. Twee andere
eigenaren van de gezamenlijke
buurtmoestuin zagen dat er brand
was aan het bassin. Zij hebben het
zo snel mogelijk geblust.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

gen op een gebied. Dit staat in artikel
172 van de Gemeentewet.

Natuurbrand in bos tegenover Toverland
In een natuurgebied tegenover attractiepark Toverland in Sevenum heeft op woensdag 22 april een natuurbrand plaatsgevonden. De brandweer rukte uit om de brand te blussen.
Het ging om een gebied van ongeveer 250 tot 300 vierkante meter.
Rond 14.30 uur werd de brandweer

opgeroepen om de brand te bestrijden.
Er zijn hiervoor twee bluswagens ingezet. Snel daarna had de brandweer het

vlammenvuur onder controle. De politie
heeft daarna het gebied afgesloten.
De oorzaak van de brand is niet bekend.

Persoon aangereden door vrachtwagen op A67

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

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

Op de A67 in Sevenum in de buurt van de afrit Helden is vrijdagochtend 24 april een persoon aangereden door
een vrachtwagen. De oorzaak van het incident is onduidelijk, de politie onderzoekt dit.
Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur.
Na het voorval sloot de politie de snelweg af in de richting van Eindhoven.

Een traumahelikopter werd ingezet om
het slachtoffer te vervoeren. Volgens de
politie is het slachtoffer met onbekende

verwondingen overgebracht naar het
ziekenhuis. Hoe het slachtoffer het nu
maakt, is onduidelijk.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Degene die ik lief heb, verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden...

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Op woensdag 22 april 2020 overleed in de leeftijd van 93 jaar,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, trotse oma en omi

Drika Leijsten - Philipsen
echtgenote van

Op 2 mei zijn pap en mam,
(super) opa en oma

Jan Verstegen &
Mia VerstegenRongen
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd van
Theo & Elly
Jeroen & Pien en Luus
Moniek & Joop.
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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Grad Leijsten †
Sevenum, Jan en Tien
René en Inge, Sjors, Ilse
Joop en Cindy, Rick, Iris, Femke
Mark
Kronenberg, Jo †
Sevenum, Jacqueline † en Toon en Door
Fred en Gerry, Ties, Sien
Ruud en Janine, Esmee, Sjuul
Kronenberg, Peter en Riek
Hans en Lieke
Loek en Anke
Sevenum, Ans en Piet
Nicole en Marco, Saar, Fien
Bart
Stef
Kronenberg, Wout en Cindy
Sevenum, Hanny en Wilbert
Michelle en Kevin
Guus
Familie Philipsen
Familie Leijsten
Correspondentieadres: Americaanseweg 29, 5976 ND Kronenberg

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

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

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van moeder.
Helaas, door de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk
en hebben wij moeder op dinsdag 28 april als gezin naar het
crematorium begeleid.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Ted v.d. Horst en de vrijwilligers
en medewerkers van zorgcentrum Sevenheym voor de goede zorg.

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd
niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Hennie Schoeber-Artz
 Nijmegen, 20 juni 1951

☺† Horst, 24 april 2020

echtgenote van

Jac Schoeber
Horst:
Oostrum:

Jac Schoeber
Marcel & Martina
Wesley & Ruth
Chayenne

Parklaan 35, 5961 KZ Horst
Hennie is thuis, waar u van harte welkom bent om afscheid
van haar te nemen.
Op vrijdag 1 mei nemen wij om 14.00 uur in besloten kring
afscheid van Hennie, in crematorium Boschhuizen te
Venray. We hadden u graag bij het afscheid gezien om haar
samen met ons te gedenken. Helaas is dat, zoals u begrijpt,
niet mogelijk.
We zouden het fijn vinden als u een kaarsje wilt branden
tijdens de afscheidsdienst. Op deze manier zijn we toch
in gedachten samen, bij elkaar.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar
dokter Vestjens, dokter te Boekhorst
en het team van het Groene Kruis.

Dankbetuiging

uit vaar t verzorging

Door de bijzondere omstandigheden was het afscheid van
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Leny in ‘t Zandt - Simons

Tel. 077 - 302 11 40

heel anders dan we ooit hadden kunnen bedenken.

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Geen bezoek, een bijna lege kerk, maar wel wetend dat velen
in gedachten, met brandende kaarsjes en via livestream toch
deelgenoot waren, heeft ons goed gedaan.
Wij willen u danken voor de vele kaarten, giften voor een activiteit
voor de gasten van Zorgboerderij Bergerbaan en andere blijken van
medeleven die we mochten ontvangen.
Het was en blijft, ondanks het gemis, voor ons een grote steun.

Dag en nacht bereikbaar

Sjraar in ‘t Zandt, kinderen en kleinkinderen
Wilgeroosje 8, 5975 TC Sevenum

echtgenoot van

Nelly Baltussen-Wismans
Meterik, 12 oktober 1941
Horst
Melderslo

Horst
Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het
medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn pap, schoonvader en onze lieve opa

Piet Janssen
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Hay Baltussen
Horst, 22 april 2020

Sevenum, april 2020

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ut is good zoë

Harrie en Petra
Vronie en Berry, Steef en Kyara
Sevenum, april 2020

Nelly
Léon & Astrid
Ilona & Daan
Ralf & Kimberly
John & Anjo
Jelle & Eva
Sanne & Mechiel

Julianastraat 9
5961 BN Horst
Tot onze spijt en met pijn in ons hart
heeft de afscheidsdienst, gezien de omstandigheden,
op dinsdagochtend 28 april in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan Groene Kruis Thuiszorg
en Gooiendaag voor de liefdevolle zorgen.
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Lintjesregen

Lintjes uitgereikt in Horst aan de Maas
De jaarlijkse lintjesregen verliep dit jaar anders dan gepland vanwege het coronavirus. Op vrijdag 24 april kregen acht Horst aan de Maasnaren telefonisch een lintje ‘uitgereikt’
voor hun verdiensten door burgemeester Ryan Palmen. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Theo Bouten, Grubbenvorst
Theo Bouten (77) ontving een koninklijke
onderscheiding voor verschillende vrijwilligerstaken. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet voor volleybalvereniging SV Aspargos uit
Grubbenvorst. Hij was van 1979 tot 1992 lid
van de activiteitencommissie en organiseerde
activiteiten op het gebied van jeugdbegeleiding. Van 1981 tot 1989 was hij penningmeester. In 2004 trad Bouten toe tot het
bestuur van kringloopwinkel Winkel van
Sinkel en Stichting Projectmatige Charitas
Grubbenvorst in de rol van penningmeester.
Bovendien is hij vanaf 2014 penningmeester van Stichting Leergeld Horst aan de Maas.
Deze stichting zet zich in voor schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale financiële middelen.
Bouten is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

Ton Hendriks, Meterik
Ton Hendriks (66) kreeg een lintje omdat hij zich
al vele jaren verdienstelijk op maatschappelijk
gebied inzet. De Meterikker was in 1970
medeoprichter van trainingsvereniging VCM.
Hij was werkzaam als coach/trainer (vanaf
1970), secretaris (1972-180) en voorzitter
(1999-2004). Van maart 2006 tot 1 januari
2010 was Hendriks raadslid voor de PvdA in de
gemeente Horst aan de Maas. Al tien jaar is hij
actief lid van Dorpsraad Meterik en zet hij zich
in op een breed terrein voor de leefbaarheid
van de inwoners van het dorp. Hendrikx is
vanaf 2014 bestuurslid van Stichting Kans voor
Gambia en vanaf 2017 secretaris. De stichting
probeert, kleinschalig, kansen te creëren voor de
Gambiaanse bevolking. Ook is hij samen met zijn
echtgenote sinds 2015 gastouder voor Europa
Kinderhulp. Tijdens de zomervakantie nemen ze
drie weken een kind uit in huis en zijn ze 24 uur
per dag verantwoordelijk voor dit kind.

Truus Hoebers-Bouten, Horst
Truus Hoebers-Bouten (72) uit Horst is opgenomen als lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat
ze onder andere tien jaar coördinator was van
de vakantieprojecten van Rode Kruisafdeling
Horst aan de Maas. Ze onderhield contacten met
cliënten, organiseerde aangepaste vakanties en
droeg zorg voor de financiële afhandeling van de
reizen. Ook hielp ze met het werven van fondsen en was ze zelf actief als vrijwilliger tijdens
de vakanties. Daarnaast is Hoebers vanaf 2012
actief voor Voedselbank Limburg-Noord waar
zij (her)intake gesprekken voert met de cliënten. Ook is ze vanaf 2014 vrijwilliger bij Porteion
en ondersteunt ze thuiswonende ouderen met
lichamelijke beperkingen. Momenteel komt de
72-jarige Horsterse wekelijks bij een dame op
leeftijd op bezoek die ze op veel gebieden helpt.

Bart van Horck,Lottum
Bart van Horck (57) uit Lottum ontving een
koninklijke onderscheiding omdat hij zich als
lid van de vrijwillige brandweer gedurende 34
jaar verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft zich
opgewerkt van manschap tot bevelvoerder en
was tevens oefenleider, preventiecontrolefunctionaris, brandweerchauffeur en hulpverlener
bij grootschalig optreden. Inmiddels heeft hij
afscheid genomen van de vrijwilliger brandweer, maar hij toont zich nog steeds betrokken
bij de introductie van nieuwe brandweerleden.
Daarnaast is Van Horck sinds 2008 begeleider bij
de Jako Voetbaldagen. Elk jaar helpt hij de kinderen een week tijdens de vijfdaagse voetbalweek.

Nel Janssen, Horst
Nel Janssen (76) uit Horst kreeg een lintje
vanwege haar verdiensten die ze al 50 jaar
vervult voor de samenleving. Zij is vanaf
1969 vrijwilliger voor het Rode Kruis, afdeling Horst aan de Maas. In deze periode heeft
ze meerdere taken op haar genomen, onder
meer helpster 3e klas (1970-1996), snelwegambulance (1970-1998) en het verzorgen
van de complete administratie van de afdeling (1996-heden). Daarnaast was Janssen
van 1996 tot 2012 vrijwilliger bij Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg en bood zij aandacht en steun ‘aan het bed’ in de laatste
levensfase. Ook zette Nel Janssen zich tien
jaar in voor Huurdersvereniging NoordLimburg. Zij was onder meer bestuurslid en
secretaris.

Leny Jenniskens-Hendrickx, Horst
Leny Jenniskens-Hendrickx (72) uit Horst ontving
een lintje telefonisch van burgemeester Ryan
Palmen omdat ze zich bijna 30 jaar inzet voor de
samenleving. Zorg voor anderen loopt als een
rode draad door haar activiteiten. Jenniskens
was onder meer van 1990 tot 2015 vrijwilliger
bij Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor
zieken en is in die periode jaarlijks mee geweest
naar Lourdes als vrijwilliger. Sinds 2018 doet
ze hetzelfde voor Lourdesgroep Maas en Peel.
Van 1999 tot 2011 was ze lid van de Cliëntenraad
van Proteion Thuiszorg. Ook is zij vanaf 2008
vrijwillige contactpersoon bij de organisatie.
Jenniskens-Hendrickx koppelt de juiste vrijwilliger aan de juiste hulpvrager. Ook is de Horsterse
lid van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas
en is ze voorzitter van de ad hoc werkgroep
Onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Carool van Kuijck-Peeters, Horst
Carool van Kuijck-Peeters (79) uit Horst ontving een koninklijke onderscheiding voor onder
andere haar hulp binnen de afdeling Horst aan
de Maas van het Rode Kruis. Ze is nu coördinator
van de telefooncirkel voor de afdeling Welfare.
Daarnaast was Van Kuijck-Peeters van 1977
tot 1983 bestuurslid van Vogelverenging Ons
Genoegen in Horst en aansluitend van 1983 tot
2001 secretaris. Ook is de Horsterse betrokken
bij Museum de Kantfabriek in Horst en verzorgt
ze stamboomonderzoeken en coördineert deze.
Ook staat ze regelmatig in de bibliotheek van het
museum en helpt ze bij de organisatie van exposities en tentoonstellingen.

Twan Smeets, Swolgen
De Swolgenaar Twan Smeets (73) werd benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij dirigeerde van 1984 tot 2017 Gemengd Koor Unitas.
Toen de dirigent twee jaar geleden stopte, verving Smeets hem. Daarnaast heeft hij hand- en
spandiensten verricht voor Fanfare Vriendenkring
uit Swolgen. Hij was onder meer organisator van
de rommelmarkt, coördinator van het schoffelen van de plantsoenen in het dorp en behulpzaam bij allerlei activiteiten van de vereniging.
Bovendien is Smeets vanaf 2015 lid van de
Broederschap van de RK Parochie H. Lambertus
in Swolgen en elke vrijdagochtend actief bij het
onderhoud van het kerkhof en het kerkplein.
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Geboren

Mare
26 april 2020
Dochter van
Marijn Rouwens
& Shannen Beijers
Rembrandtstraat 2
5961 AL Horst



Geboren op 22 april 2020

Liv
Dochter en zusje van
Gertjan Roodbeen
& Nicole Kallen
Jill
Van Hatzfeldtstraat 8
5864 BR Meerlo

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling



Fer en Guus

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is

Geboren op 18 april 2020
Zoontjes van
Leon en Ida Poels
Koppertweg 24
5962 AL Melderslo

F2048F

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor
alles wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons
verdriet mededelen dat van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, zus, schoonzus en tante

50,00

Dien Hawinkels-Lommen
echtgenote van

In plaats van kaarte

Degene die ik leef heb verlaot ik,
um degene die ik leef hâj truuk te vinde.

Gos Hawinkels
* Sevenum, 19 maart 1931

Sevenum: Gos Hawinkels

Op 21 april 2020 hebbe weej aafscheid môtte neme
van ôs leef mam, oma en moeke

Familie Lommen
Familie Hawinkels

Annie in ’t Zandt

Correspondentieadres:
’t Valdere 29
5975 CH Sevenum

partner van

Toon Hovens †
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.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
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.
Te huur vrijstaande bungalow
met 2 slaapkamers, centrum Sevenum.
Tel. 06 45 55 05 04.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilderswerkzaamheden,
zowel binnen als buiten. Bel voor
vrijblijvende prijsopgave
06 29 33 66 85.
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.
Trap bekleden incl. tapijt va € 350,00.
Bel voor gratis prijsopgave bij u
thuis dmv stalen 06 16 37 45 14
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Hortensia’s veel srt. aanbiedingen
zie www.veld-tuinplanten.nl of
bel 06 40 32 71 08. Rhodo, vlinderstr.,
viburnum, e.a. heesters (op stam).
vaste pl., bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur.
Do. en vrij. na tel. afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maabree.
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.

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Zeej euverleed in de laeftiëd van 87 jaor.
Marian †
Sjors en Simone, Hester, Naud
Renske en Willem
Freek

† Sevenum, 25 april 2020

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Wij danken u voor het medeleven, dat wij ondervonden rond
het overlijden van Dien. Het heeft ons goed gedaan.

Anita en Ton
Natascha en Leon, Sjuul, Siem
Danny, Neve
Corr. adres:
Kuilveld 36, 5971 DC Grubbevors
Vanwaege de umstandighede rôndum ut Coronavirus hebbe
weej in beslaote kring aafscheid genaome.
En spèsjaal woord van dank aan al ut personiël en
vreejwilligers van zörgcentrum La Providence in Grubbevors
vûr eur leefdevolle verzörging.

niemand de zeat ow wat good is of slecht
niemand de wet wie verluust of wie wint
ge komt op ut end beej ow zelf terecht
Op woensdag 22 april 2020
overleed in de leeftijd van 76 jaar

Hai Seroo
* 22 maart 1944

Grubbenvorst

† 22 april 2020

Trotse pap en opa van

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden...
Op zondag 26 april 2020
overleed in de leeftijd van 82 jaar
onze zorgzame mam, lieve oma en trotse omi

Truus Janssen - Teegelbeckers

Marly en Jaap
Olivier
Geert en Yvonne
Mirte
Janne
Familie Seroo

Correspondentieadres:
Lottumseweg 64, 5971 BX Grubbenvorst

echtgenote van

Leo Janssen †

Geheel naar wens van pap hebben wij in familiekring
afscheid genomen.

Ger † en Thea
Dennis en Christien
Sander en Yvonne
Marcel
Willy
Marja en Martijn, Daan, Thijs
Bart
Ted en Elly
Jacqueline en Max
Michelle en Michael
Correspondentieadres:
Burg. van Kempenstraat 54
5971 AD Grubbenvorst
Graag hadden we samen met u afscheid van mam willen nemen.
Gezien de huidige omstandigheden zullen wij dit in besloten
kring doen.

Dankbetuiging

Het zij zo...
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en bloemen na het overlijden
van ôs Moek, Oma en Superoma

Mien Driessen-Hegger
Het heeft ons erg goed gedaan en
geeft ons veel steun en troost.
Familie Driessen, Melderslo
April 2020

3004 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Mondkapjes dragen in het
openbaar moet verplicht worden
In België en Duitsland is het al verplicht: mondkapjes dragen in openbare gelegenheden. De neus en mond moet bedekt zijn zodat er geen druppeltjes kunnen vrijkomen waar het coronavirus in kan zitten. Toch vinden Nederlandse experts het dragen van mondkapjes zinloos, waardoor
ons land niet meegaat in de trend van onze buurlanden.
In enkele deelstaten van Duitsland kunnen mensen zelfs boetes krijgen wanneer ze hun neus
en mond niet bedekt hebben. Hiermee geven ze
aan dat het coronavirus serieus genomen moet
worden. In België ligt de focus op het herstellen
van de economie. Mondkapjes dragen, gaat een
sleutelrol spelen op de weg richting versoepeling
van de strenge coronamaatregelen in het land.

Waarom is het dragen van een mondkapje in
Nederland niet verplicht als onze buurlanden het
wel verplichten? Deskundigen zijn het er niet over
eens of het dragen van een mondkapje zinvol is.
Zo zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie en het
Rode Kruis dat het verkeerd dragen van een masker
juist meer risico op besmetting met zich meebrengt.
Waarom zouden we mondkapjes moeten dragen

als het geen positief effect heeft? Daarnaast is er al
een tekort aan mondkapjes in de zorg. Theoretisch
gezien is het onmogelijk om in Nederland iedereen
met een mondkapje te laten lopen, omdat het land
niet genoeg materiaal heeft.
Mondkapjes dragen in het openbaar
moet verplicht worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

Ik ben voorstander 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. Het bouwen van een nieuw casino vindt een meerderheid van de stemmers op de poll geen goed plan.
Het college bevordert met het beleid een
nieuwe gokhal. Dat is tegendraads met de
visie om gokken in deze gemeente terug te
dringen. 71 procent zegt niet eens te zijn met
de stelling Ik ben voorstander van een casino
in Sevenum. “Ik ben een tegenstander van

casino’s/zwart geld/witwasserijen”, reageert
Kees van den Berg op Facebook. “En ook speelautomatenhallen, Mensen moeten eens leren hun
geld meer aan een gezond, natuurlijk leven te
besteden, dus die mogen ze van mij ook meteen
allemaal sluiten.”

29 procent zegt het casino wel een goed plan te
vinden. Het aantal vergunningen wordt inderdaad
teruggedrongen. De gemeente heeft hiermee
een beter beeld op het gokken in Horst aan de
Maas en kan waar nodig makkelijker toeslaan.

Te koop
www.lozeman.nl

VERSE
AARDBEIEN

uit onze
AARDBEIAUTOMAAT
Elke dag, ook zondag
8.00 - 22.00 uur
onze winkel is i.v.m.
corona gesloten

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines voor tuin, gazon en groen.
Zowel voor particulieren als groenprofessionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor advies, een demonstratie, onderhoud of reparaties.
• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers

• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels
• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines

• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

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

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■

Nielsflits

Column

Opgewarmde
blikjes
Koningsdag. Het is niet meer
onder ons. Weet je nog hoe ze
het vroeger vierden? Fijn hutjemutje door de straten slenteren
op zoek naar tweedehands
meuk. Troep dat in van die van
de zolder geraapte plastic
bakjes gepropt zit. Heerlijk,
Koningsdag.
In ieder geval, voor de meeste
mensen in Nederland ziet het er
zo jaarlijks uit. Kraampjes afslenteren met jengelende kinderen aan
je zij. Voor mij is het nog genieten
van een biertje en een bedroevend harde bass waarvan je trommelvliezen breken de vliezen als
een zwangere vrouw. Afijn, je
doet het, want de koning is jarig.
Maar helaas, dit jaar is het even
anders en zitten we thuis. Die veredelde marktkraampjes zijn even
passé, voorbij, pasado, finito. Je
mist op zo’n dag toch die kleine
dingen. Heerlijke blikjes bier die lijken opgewarmd te zijn in de magnetron, zo smerig. Maar je drinkt
ze, want een warm blikje van
1 euro is altijd beter dan een ijskoud biertje van 3,5 euro. En alcohol is alcohol.
Je mist die kleine dingen. Ik mis
feestpuberzweet wat zo fijn vanuit
je nek naar beneden kabbelt als
een rivier op het droge. Ik mis het
bier halen waarbij ik tien mensen ‘per ongeluk’ in hun zij stoot
om net twee minuten eerder zes
biertjes te halen op een doorweekt gerecycled stuk karton dat
moet fungeren als een traytje.
Heerlijk, Koningsdag.
Maar nu, we zitten thuis.
Geen bezweet, naar alcohol ruikend oranjeshirt. Ik heb gewoon
gewerkt. Ik heb gepuzzeld en tot
overmaat van ramp, Netflix gekeken. Het moet verboden worden
om te relaxen op Koningsdag.
Woningsdag noemen ze het.
Waarom dan geen festival of markt
thuis op een ouderwets kleedje
organiseren? Ik had het eigenlijk moeten doen. Per knuffel of
een verfrommelde My Little Pony
0,50 cent vragen. Alles wat niet
verkocht is uiteindelijk voor de
deur op straat mikken en dat mag
de gemeente dan opruimen. Dan is
Woningsdag toch nog een beetje
Koningsdag.

■

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Azijn pis ze,
Niels
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Gemeentehuis en gemeentewerf

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 28 april.

Gewijzigde openingstijden
• Op dinsdag 5 mei zijn het gemeentehuis
en de gemeentewerf gesloten in verband
met de viering van Bevrijdingsdag.
• Op andere dagen kunt u ons bellen op
(077) 477 9777 tussen 8.00 - 17.00 uur.
• Moet u persoonlijk iets aanvragen in het

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

gemeentehuis? Bel ons om een afspraak
te maken.
• De balie van de gemeentewerf is gesloten
in verband met het coronavirus. Bel ons
als u een nieuwe afvalemmer of -container
nodig heeft.

Houd richtlijnen in acht

Papierinzameling
zaterdag 2 mei
Horst

Tot 1 juni 2020

Rijbewijzen tijdelijk
langer geldig

Let op! De locaties
en/of tijden van de
papierinzameling in
Horst, Grubbenvorst,
Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
zijn gewijzigd.

Wittebrugweg / Parkeerplaats voetbalvelden Horst
09.00 - 12.00 uur
Route papier Inrijden via Wittebrugweg Horst.
Op het terrein stuurt de 1ste verkeersregelaar je direct rechts.
Volg de weg, niet ergens parkeren.
De 2de verkeersregelaar zal je vragen of je komt voor papier of Kiss & Ride.

Is je rijbewijs 10 jaar geldig geweest en verloopt het vóór 1 juni? Dan kun je met dit

Je wordt dan doorverwezen.

verlopen rijbewijs blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor verlopen rijbewijzen

Voor papier: rijdt de aangewezen parkeerstrook in tot aan de verkeersregelaar.

met een geldigheid van 5 jaar. Bijvoorbeeld van mensen die normaal gesproken elke

De 3de verkeersregelaar wijst je de juiste kraakpersauto aan.

5 jaar een keuring krijgen. Zoals beroepschauffeurs of mensen met een lichte medi-

Het papier kan links langs de kraakpersauto uitgeladen worden.

sche beperking.

Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.
Route Kiss & Ride In verband met eventuele sportactiviteiten op het Sportpark:

Coronamaatregel

hebt voor zorg.

Inrijden via Wittebrugweg Horst.

De overheid heeft deze tijdelijke oplossing

• Je rijdt tot 1 juni alleen in Nederland.

Op het terrein stuurt de 1ste verkeersregelaar je direct rechts.

bedacht als coronamaatregel. Hierdoor

• Je blijft verzekerd en krijgt hiervoor geen

Volg de weg, niet ergens parkeren.

hoeven minder mensen naar het gemeentehuis en dat geeft minder besmettingsrisico.
Let op!
• Was je rijbewijs 1 jaar of 3 jaar geldig?
Dan kun je niet doorrijden zonder de

boete als je staande wordt gehouden.
• De regeling geldt ook als je inwoner

• Het verlopen rijbewijs geldt niet als identiﬁcatiemiddel, behalve als je het nodig

Je wordt dan doorverwezen naar de laatste parkeerstrook / ingang van het Sportpark.

bent van een andere EU-lidstaat en in

Volg de weg naar links en rijdt het terrein af.

Nederland verblijft.

Kiss & Ride kan op de laatste parkeerstrook het dichtste bij de ingang van het Sportpark.

• Lees meer informatie op de website van
de rijksoverheid.

beoordeling van een arts en verleng je
op tijd je rijbewijs.

De 2de verkeersregelaar zal je vragen of je komt voor papier of Kiss & Ride.

Fietsers rijden dezelfde Kiss & Ride route.

Grubbenvorst

Heb je vragen? Bel ons gerust op

Ericaplein 50 / Sportpark Grubbenvorst

(077) 477 9777. Wij zijn op werkdagen

09.00 - 12.00 uur

tussen 8.00 - 17.00 bereikbaar.

Route papier Gezien vanuit de Reuveltweg, rechts het Ericaplein op.
Bij het Sportpark rechts aanhouden en volg de instructie van de 1ste verkeersregelaar.
De 2de verkeersregelaar wijst je naar de juiste kraakpersauto.
Rechts van de vrachtwagen kun je het papier lossen.

Wist je dat?

Vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden.
Route Kiss & Ride In verband met eventuele sportactiviteiten op het Sportpark:
Gezien vanuit de Reuveltweg, links het Ericaplein op.

Mondkapjes, handschoenen en (plastic / folie) overjassen horen bij het restafval.

Kiss & Ride kan op de parkeerstroken vóór het Sportpark, niet op de parkeerplaats van

Het is geen plastic verpakkingsmateriaal uit huishouden en hoort daarom niet bij het PMD.

het sportpark.
De 3de verkeersregelaar assisteert bij het oversteken van de Kiss & Ride oversteekplaats.

(Mogelijk) besmet huishoudelijk afval van

restafval. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte

Laat kinderen via de afgezette parkeerstrook lopen richting de ingang van het Sportpark.

een ziek persoon zien we ook graag bij het

zakdoekjes en plastic bekertjes.

Fietsers gebruiken ook de Kiss & Ride route.

Broekhuizen & Broekhuizenvorst
Ooijenseweg 14 / van Leendert BV
09.00 - 12.00 uur
Route papier Terrein oprijden, 1ste verkeersregelaar verwijst je naar de 2de.
De 2de verkeersregelaar wijst je naar de juiste kraakpersauto.
Links van de vrachtwagen kun je het papier lossen.
Vervolgens linksaf om het terrein weer af te rijden.

Algemene instructies
• Kom liever wat later, dan is het niet zo druk.
• Het is geen familie-uitje. Breng het papier alleen weg.
• Volg de instructies van de verkeersregelaars op
• De auto parkeren en dan uitladen is niet toegestaan!
Blijf in de auto en rijdt langs de kraakpersauto.
• Doe het oud papier en karton zélf in de vrachtauto.
• De chauffeur bedient de vrachtwagen.
• Houd bij het inleveren minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!
• Blijf niet kletsen, maar ga weer naar huis
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Oorlogsmonumenten in
Horst aan de Maas-app

Wijziging afvalinzameling
vanwege Bevrijdingsdag

Vorig jaar is de ‘Horst aan de Maas-app’

Op Bevrijdingsdag 5 mei wordt er geen afval opgehaald.

gelanceerd. Een app die veel objecten in
Horst aan de Maas in beeld brengt en daar

Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

in veel gevallen ook nog extra informatie

op 5 mei zouden aanbieden, kunnen PMD

op uw eigen digitale afvalkalender via

over biedt. Denk daarbij aan rijks- en ge-

en restafval op zaterdag 2 mei (vóór 07.00

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

meentelijke monumenten, aan kruisen en

uur) aan de straat zetten.

kapellen en aan karakteristieke panden.

Tuinafval zaterdag 2 mei

Sinds kort is daar een laag aan toege-

Inwoners die normaal gesproken hun 60

Het icoontje voor tuinafval is - vanwege het

voegd, met locaties en informatie over een

liter container met keukenafval op 5 mei

ontbreken van ruimte - weggevallen op de

honderdtal oorlogsmonumenten. Dankzij

zouden aanbieden, kunnen de container

papieren kalender:

Hans Steenmetz en een aantal vrijwilli-

op zaterdag 2 mei (vóór 07.00 uur) aan de

• In Horst-zuid op 2 mei

gers, die daar veel tijd en werk in hebben

straat zetten.

• In Lottum op 2 mei

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer-

Tuinafval gemeentewerf 2 mei

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

De gemeentewerf is op 2 mei, net als andere

gelegd. Een waardevolle toevoeging en de
moeite van het bekijken waard.
Info op locatie

op de kaart en vind je er karakteristieke

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

zaterdagen, geopend voor het brengen van

Stel, je wandelt door één van zestien

panden op terug. Allemaal door de heem-

straat zetten.

(grof) tuinafval tussen 12.00 en 16.00 uur.

kernen van Horst aan de Maas en je oog

kundeverenigingen geinventariseert. Vaak

valt op een oorlogsmonument. Als je vóór je

met foto en (historische) gegevens. Ook kun

wandeling de ‘Horst aan de Maas-app’ op

je de recente luchtfoto van de gemeente

je telefoon hebt gezet, dan is er een grote

bekijken en als je wilt weten hoe het gebied

kans dat je binnen een paar seconden weet

er 150 jaar geleden uitzag kies je voor de

hoe het zit met de achtergronden bij dat

trancho kaart van 1850. Op die manier

monument. Dit alles is met je smartphone

wordt het erfgoed van Horst aan de Maas

en dus beschikbaar op locatie. De app biedt

ook echt iets van ons allemaal.

de mogelijkheid om zelf de informatie aan
te vullen met historische feiten en foto’s. Na

Groeimogelijkheden

veriﬁcatie door een redactieteam wordt die

Het is de bedoeling om in de toekomst

informatie toegevoegd.

nog meer informatie via de app te gaan
delen. Zo kan bijvoorbeeld via dezelfde

Historische info

app ook een evenementenkalender worden

De app biedt informatie over meer (histori-

ontsloten. Of krijgen inwoners, maar zeker

sche) gegevens. Ooit afgevraagd hoeveel

ook toeristen, straks een melding dat er een

kruisen en kapellen er in Horst aan de

straat verderop iets te doen is dat de moeite

Maas staan? De app heeft er 128 (!) in kaart

van een bezoek waard is. Toekomstmuziek.

gebracht. Zo staan er ook de riiksmonu-

Voor nu eerst maar eens genieten van alle

menten en de gemeentelijke monumenten

historische feiten die de app kan ontsluiten.

Bekendmakingen

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

Travers 47

Eric de Rodeweg 9

Mgr. Hanssenstraat 6

Lottum

Horst aan de Maas

Griendtsveen

Veilinghof/Bonenkampstraat

Kunst- en Cultuurbeleid

Helenaveenseweg 5

Meerlo

Programmalijn Jong en lek-

Grubbenvorst

De Leeuwerik 14

ker in je vel!

Sevenumseweg 10

Melderslo

Wijziging Verordening win-

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

Vinkenpeelweg 10

Vlasvenstraat 28

keltijden

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

Horst

Lochtstraat 21

Visie Speelautomatenhallen

aan het werk:

Kreuzelweg 3

Massenweg 15

Wijziging Algemene plaatse-

Meterikseweg 112 en 116

Meterik

lijke verordening

Meterikseweg 112

Americaanseweg 126

Aanwijzingsbesluit speelauto-

• Gasthuisstraat Horst (2 maart - 27 juli)

Smitsstraat 32 en 34

Sevenum

matenhal

• Merelweg Grubbenvorst(20 april - 1 mei)

Kronenberg

Kleefsedijk ong.

Werk in uitvoering
• Deurneseweg Griendtsveen (11 mei - 15 mei)
• Blitterswijckseweg Broekhuizenvorst
(11 mei - 20 mei)
• Over de Beek Tienray (6 mei - 12 mei)

• Sphagnumweg Griendtsveen
(30 april - 12 mei)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Ingezonden brief

Minder zwangerschappen, meer anticonceptie
In de aanloop naar de behandeling van ‘Jong en lekker in je vel’ hebben politieke partijen de gelegenheid
om technische vragen te stellen. Dat is ook gebeurd. Geen enkele technische vraag is gesteld bij het actiepunt ‘Nu niet zwanger’. Toch niet zomaar een willekeurig onderwerp.
Jong en lekker in je vel bevat een
vracht aan intenties en goede
bedoelingen zonder echt concreet
te worden; wel actiepunten met een
hoog abstractieniveau. Het is denken in de toekomstige tijd, wel met
de hand op de knip, met de rekenmachine in de hand. Meetbaar,
monitoren, goedkoper, besparing,
minderen is de boodschap.
Geen beleid meer dat ééns per vier
jaar wordt vastgesteld. Het kom-

pas staat op oneindig. De effecten
zijn pas op de lange termijn in de
samenleving zichtbaar, meetbaar en
te tellen.
In het verslag is te lezen dat er minder meldingen van kindermishandeling zijn, minder spoedeisende
hulpbezoeken wegens ongelukken en minder ernstige lichamelijke trauma’s, minder arrestaties
en veroordelingen bij kinderen tot
hun 15e jaar, minder vroeggeboor-

ten en hoger geboortegewicht van
baby’s, minder gedragsproblemen
door alcohol- of drugsgebruik van
de moeders, minder snel de tweede
zwangerschap. Dus minder vrouwen
die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dus minder
uitkeringen.
Zelfs het programma Nu niet zwanger wordt afgemeten aan: ‘Minder
hoge kosten van uithuisplaatsingen
van kinderen en begeleidingstra-

jecten van kwetsbare (potentiële)
ouders’.
Minder, maar hoeveel minder en
hoeveel minder dan wat? Weet de
gemeente het aantal ongeplande
en (ongewenste) zwangerschappen?
Als ze het weet op welke manier,
hoe is zij dan aan die gegevens
gekomen? En wie heeft het ‘goede
gesprek’ gevoerd? De sociale dienst
wordt in ieder geval niet uitgesloten. Het verband met minder uitkeringen is dan snel gelegd.
Nu niet zwanger wordt onderschreven als ‘een uitermate preventieve
interventie’. Het gaat dan misschien

niet om het afnemen van een kinderwens, maar om een bewuste
keuze en beslissing. Sturing naar
anticonceptie is niet denkbeeldig. Zeker is dat het succes van
deze formule wordt afgemeten aan
het aantal vrouwen dat kiest voor
anticonceptie. Ethische kwesties
als deze laten zich niet in getallen
meten. Zij die denken in de toekomstige tijd, zijn geneigd de tegenwoordige tijd te vergeten.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Vorig jaar was het precies 75 jaar geleden dat
Horst aan de Maas werd bevrijd. Dit jaar vieren
we 4 en 5 mei door de coronamaatregelen noodgedwongen heel anders. Op afstand dichtbij...
Dit jaar herdenken we op 4 mei de
oorlogsslachtoffers én houden we rekening met de maatregelen die nodig
zijn om het coronavirus onder controle
te krijgen. We doen dat samen en zijn
dit jaar om die reden op afstand met
elkaar verbonden. Vorig jaar stond
Horst aan de Maas in het teken van 75
jaar vrijheid. Tal van activiteiten zijn er
toen rondom het thema georganiseerd.
In november 2019 zijn er bijvoorbeeld
op een aantal plaatsen ‘Stolpersteine’
gelegd.
Wie kon toen vermoeden dat bijna een
half jaar later het coronavirus zo’n enorme impact zou hebben. Onze gedachten zijn nu vooral bij de slachtoffers van

Alternatieve
4 mei herdenking
Normaalgesproken worden in
Horst aan de Maas op zeven
locaties (America, Broekhuizen/
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Horst, Sevenum en Tienray)
door zes comités herdenkingen
georganiseerd. Dit jaar is er voor
gekozen om één herdenkingsmoment te houden. Dat wordt een
uitzending via de lokale omroep.
Op basis van alle input is het volgende programma samengesteld:
•

Toespraak Hans Steenmetz
namens de gezamenlijke
comités.

het virus en bij hun nabestaanden. De
corona-maatregelen zijn noodzakelijk
om straks in alle vrijheid weer met elkaar verbonden te kunnen zijn.
Net als 75 jaar geleden danken we die
vrijheid aan helden die zich voor ons
inzetten. En daarom is deze herdenking misschien nog wel specialer dan
alle andere herdenkingen die we in het
verleden hielden. Want nóg meer dan
anders, zijn we ons er van bewust dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat
vrijheid een verantwoordelijkheid met
zich meebrengt. Vrijheid is kwetsbaar
en vraagt verantwoordelijkheid van
ons allemaal, zeker in een tijd dat er
een beroep op ons wordt gedaan om
goed voor elkaar te zorgen. En net als

•

•

•
•
•

•
•

En dan nog dit...
Als inwoners op 4 mei bloemen
willen leggen bij de monumenten, dan nodigen we ze daartoe
van harte uit. Maar we roepen
wel op om dat niet allemaal om
20.00 uur te doen, doch verspreid
over de dag.
Daarnaast worden er landelijk
ook een paar oproepen gedaan:
• In afwijking van het normale
vlagprotocol voor 4 mei vraagt
het Nationaal Comité 4 en 5
mei aan heel Nederland om
voor eenmaal op 4 mei de vlag
thuis de hele dag (zonsopgang

Muziekstuk: koraal door Josien
Vermeeren (een bewerking
voor solo-klarinet van ‘Sarabande’ uit de tweede cellosuites van
Bach).
Toespraak Deken Alexander de
Graaf Woutering namens de
kerkgemeenschap.
Muziekstuk Margo en Wiel
Verbeek: We’ll meet again.
Toespraak burgemeester
Ryan Palmen.
Voordracht Tijmen Geurts:
Vrijheid (winnend gedicht van
Eva Pronk, 15 jaar, die mee heeft
gedaan aan de dichtwedstrijd
‘Dichter bij 4 mei’).
Muziekstuk Margo en Wiel
Verbeek: Wilhelmus.
Taptoe: vanuit de vier galmga-

toen, doen we dat nu weer. Staan we
elkaar bij. Daar staan we dit jaar ook bij
stil tijdens de herdenking op 4 mei. Op
afstand, maar toch dichtbij. Hoe, dat
leest u hieronder.
Ryan Palmen
Burgemeester
Gemeente Horst aan de Maas

•

Al deze programmaonderdelen worden voorafgaand aan 4 mei opgenomen door Omroep Horst aan de Maas.
Daarnaast legt burgemeester Ryan
Palmen op maandag 4 mei voormiddag bloemen bij de zeven oorlogsmonumenten in de betreffende dorpen.
Ook hiervan worden filmopnames
gemaakt.
Van alle filmopnames wordt één
uitzending gemaakt (ongeveer 20-25
minuten) die op maandag 4 mei
tussen 18.00 en 22.00 uur bij
herhaling op TV uitgezonden wordt,
telkens aansluitend aan het nieuws.

tot zonsondergang) halfstok te
hangen ter nagedachtenis van
de oorlogsslachtoffers.
•

Het Nationaal Comité 4 en 5
mei nodigt geoefende bespelers
van blaasinstrumenten uit om
tijdens de Nationale Herdenking
het taptoe-signaal vanuit huis
mee te spelen. Het basis tempo
van het signaal is 120. Het begin
en het einde van het signaal
worden echter in een langzamer
tempo gespeeld. Het Nationaal
Comité adviseert alle blazers
om exact om 19:58 uur en 30
seconden te beginnen. Daarna
volgen de twee minuten stilte.

ten van de Sevenumse kerk naar
alle windrichtingen.
Twee minuten stilte.

De bladmuziek voor verschillende blaasinstrumenten is te
downloaden via de website
www.4en5mei.nl.
•

Vanaf 3 mei is het mogelijk om
virtueel een bloem te leggen bij
een van de 3800 oorlogsmonumenten. Meer info op de website
www.4en5mei.nl.

•

De Nationale Herdenking op de
Dam is op 4 mei live te volgen via
televisie en internet.

•

Kijk voor verschillende initiatieven op 5 mei ook op de landelijke
site www.4en5mei.nl.
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Samenwerken, meer dan ooit van belang

De gemeenteraad heeft op dinsdag 21 april ingestemd met de
Regiovisie. Ook de gemeenteraden van de andere zeven gemeenten
in Noord-Limburg nemen over deze visie een besluit. Daarmee komt
een unieke samenwerking tot stand, waarin de acht gemeenten
rondom het hoofdthema ‘gezondheid’ diverse projecten en activiteiten zullen inbrengen.
Ook de provincie Limburg en de
Rijksoverheid dragen financieel
aan de samenwerking bij. Nog niet
zo lang geleden werd gezondheid als een vanzelfsprekendheid
gezien. In een paar maanden tijd

D66+GroenLinks

is de wereld, en daarmee ook onze
gemeente, door de coronacrisis
echter totaal veranderd. ‘Het wordt
nooit meer zoals het was’, is een
veelgehoorde kreet. Niemand heeft
het antwoord nog, maar het is dui-

delijk dat we voor enorme uitdagingen staan. Tijdens deze crisis, maar
zeker ook daarna. De samenwerking
die we als gemeenten aangaan,
biedt ons ook houvast. Meer dan
ooit zullen we moeten samenwerken over de eigen gemeentegrenzen heen. De Regiovisie is nu nog
maar een document, maar moet tot
leven gebracht worden met concrete plannen. Wellicht kunnen we
sneller zaken realiseren. Of biedt de
samenwerking extra middelen om

een project breder uit te voeren.
Maar we zullen ook keuzes moeten
maken. Zeker in deze tijd. Als CDA
hebben we het College van B&W
opgeroepen om de samenwerking
zo snel mogelijk te starten en te
proberen op korte termijn de eerste
resultaten te boeken. Samen kunnen we meer en komen we deze
moeilijke tijd ook weer te boven.

(China) en van mens op dier
(Brabant) lijkt te kunnen overgaan?
Wij hoeven als kleine Nederland
andere gebieden niet te voorzien van
vlees. En over het überhaupt dagelijks eten van vlees, wordt ook steeds
beter nagedacht. We zijn ook erg verheugd dat er reacties zijn gekomen
op onze vraag om over bovenstaande
met ons mee te denken. En tussen
het Niksflixen en vakanties boeken
naar Videoland of de Filistijnen door,
willen wij ons in deze, zo zorgelijke

situatie nog meer dan normaal inzetten om ervoor te zorgen dat onze
veehouderij minder overlast zal gaan
veroorzaken en beter zal passen in
onze mooie leefgebieden. Wordt vervolgd. Voor nu, sterkte voor iedereen.

Henk Weijs

Is Moeder Aarde boos?

Moeder Aarde lijkt ons steeds vaker te laten zien, onze manier van met haar omgaan, niet meer te kunnen
bolwerken, niet meer te accepteren. De hang naar steeds méér en vooral naar economische groei, lijken
zijn tol te eisen.
We zullen moeten gaan nadenken,
moeten gaan kiezen en proberen een
balans te vinden, tussen hetgeen
we nu doen en hetgeen waar we
niet zonder kunnen. Want die balans
lijkt verdwenen. En niet alles kan.
Zeker niet in ons kleine Nederland.
Dat wordt in de landelijke politiek
door onze partijen reeds duidelijk

uitgedragen. Ook wij, als lokale fractie D66+GroenLinks, zijn daar druk
doende mee.
Dat heeft er in geresulteerd dat we
een eigen visie over de Intensieve
Veehouderij aan het maken zijn:
Minder, kleiner en beter. Een visie
waar we voor staan en waarin we,
passend binnen de gemaakte coa-

litieafspraak de milieudruk verminderen, keuzes durven maken en
daarnaar willen handelen. Met oog
voor economische belangen, maar
ook duidelijk voor natuur, (leef-)
milieu, mens en natuurlijk gezondheid. Gezonde lucht is van levensbelang. En hoe zorgelijk dat het
gevreesde virus van dier op mens

Thea Lemmen

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.

Aan alle inwoners van Limburg,
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Met voldoening en trots kijk ik terug op de viering “75 Jaar Bevrijding
Limburg” zoals die van september tot en met maart in de hele
provincie is georganiseerd, uitgevoerd en beleefd. In de honderden
activiteiten was volop ruimte voor het herdenken van slachtoffers, het
eren van verzetsmensen en bevrijders, het nadenken over de waarde
van vrijheid, het leren over de oorlogsgeschiedenis, het vieren van
feest en het beleven en bezoeken van concerten, exposities en
theatervoorstellingen. De plechtige en feestelijke momenten maakten
diepe indruk.
Ik wil u graag, mede namens het Provinciaal Bestuur van Limburg, heel
hartelijk bedanken voor een betekenisvolle jubileumviering, die mij en
velen heeft geroerd. Dank ook aan het breed Burgercomité, onder
voorzitterschap van Herman Kaiser, dat dit project op
enthousiasmerende manier succesvol vorm heeft gegeven! Dat geldt
ook voor de Limburgse media.

Dank aan alle inwoners van Limburg

En in het bijzonder dank ik de duizenden vrijwilligers voor hun
uitstekende voorbereiding en stijlvolle uitvoering van de vele
indrukwekkende activiteiten. Mede door uw inzet ligt er een stevige
basis voor het doorgaan met het vieren van vrijheid, het doorvertellen
van de verhalen, het doen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Door de coronacrisis is de afronding van het programma begin maart
gestopt. Ik verheugde mij op het Limburgs Bevrijdingsfestival op 5 mei,
na een massaal en plechtig herdenken van onze doden de avond
ervoor. Maar dit jaar worden begrijpelijkerwijs géén publieksactiviteiten
toegestaan.
Toch vraag ik u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en 2
minuten stil te staan ter ere van onze doden en de offers die voor onze
bevrijding zijn gebracht. Op 5 mei vraag ik u met vlagvertoon in heel
Limburg het feestelijke karakter van vrijheid uit te dragen.

Terugblik zie www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

De fakkel van de vrijheid blijft daarmee branden!

Theo Bovens, gouverneur

De vlag mag op 4 mei halfstok, op 5 mei de hele dag in top
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Essentie

Samen gaan we de uitdaging aan
‘De één z’n dood, is de ander z’n brood’ is vaak het gezegde als iemand
profiteert waar de ander een nadeel heeft. Dit geldt helaas nu in deze
tijd ook voor diverse ondernemers in de gemeente. Waar de toeristische ondernemers en bloementelers hun omzet zien dalen tot bijna
nul, sommige ondernemers zijn zelfs helemaal gesloten, zien andere
ondernemers hun omzet flink stijgen.
Bijvoorbeeld in supermarkten en
bouwmarkten zijn consumenten flink
aan het shoppen geslagen. Het is
soms een ‘gekkenhuis’ zeggen lokale
ondernemers. Zo sprak ik afgelopen
week met een ondernemer die zijn

VVD Horst aan de Maas

omzet ziet verdubbelen, ‘omdat de
consument nu meer thuis bezig is
aan huis of tuin en het geld hieraan
uitgebreid besteedt.’
Andere ondernemers, zoals zzp’ers,
moeten nu helaas bij de gemeente

Ondernemers in verscheidene branches hebben het zwaar en in aanvulling op de maatregelen vanuit de
landelijke overheid zullen we ook in
Horst aan de Maas moeten bekijken
hoe we lokale ondernemers kunnen

steunen die het moeilijk hebben.
Het zijn juist deze lokale ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid, voor de gezinnen die wonen
en werken in onze regio en die zorgen voor een bloeiend klimaat.

Geert Versleijen, burgerraadslid

Het is van belang nu bij die lokale
ondernemers te blijven kopen en
niet massaal richting internet te
gaan en alles thuis te laten afleveren. Tegelijkertijd heeft onze fractie
opgeroepen te bekijken of lasten
voor ondernemers kunnen worden
verlicht of verlaagd in deze moeilijke
tijden.
Ondernemers hebben zich al creatief
getoond met verschillende initiatieven die erop gericht zijn om de
business toch door te laten lopen en

het de consument (u en ik) makkelijk te maken. Nu wij nog. Als we
er nu voor zorgen dat de goede
ondernemers de steun krijgen die ze
verdienen, gaan we er uiteindelijk
allemaal op vooruit. Gewoon doen.

prima voor de mensen die het vaak
toch al goed hebben. Voor de SP is
het belangrijk dat winstbejag niet het
doel wordt van deze transitie, maar
juist het dienen van het algemeen
belang, gericht op toekomstige generaties. De wethouder vond ook dat
de overheid hier de regie op moet
nemen.
De SP stelde ook voor de particuliere verhuurders te dwingen om
te investeren in duurzaamheid,
zodat iedereen op mee kan doen.

Klimaatrechtvaardigheid dus.
Hier kregen we de wethouder niet in
mee en ook andere partijen deden
alsof ze niet begrepen wat we
bedoelden.
Voor ons staat voorop dat iedereen
evenveel kansen heeft om deel te
nemen aan de welvaart. De wethouder heeft beloofd dit mee te nemen
in de definitieve RES.

Eric Thissen

Klimaatrechtvaardigheid

Onlangs werden de uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie (RES) behandeld in de gemeenteraad. Voor de SP zijn daarbij twee zaken belangrijk: economie en betaalbaarheid.
De RES focust vooral op technologische ontwikkelingen om het huidige economische systeem in stand
te houden. Wat de SP betreft moet
de discussie fundamenteler gevoerd
worden. Voor verduurzaming moeten
er ook ecologische en sociale uitgangspunten zijn. Concreet betekent
dat grenzen aan groei. Onder andere
stoppen met nog meer logistieke

wat voor gevolgen heeft de coronacrisis voor de portemonnee van
de gemeente? En welke maatregelen moeten er genomen worden om
zowel de ondernemers te kunnen
blijven steunen en de financiën van
de gemeente op orde te houden?
Die uitdaging gaan we met z’n allen
aan. Alleen samen krijgen we het
coronavirus onder controle. #staysafe

Lokale steun voor ondernemers

We leven in een vreemde tijd. Nog nooit moesten we zolang thuisblijven en hadden we een dermate omvangrijk contactverbod. COVID-19
heeft ons sociale leven grotendeels lam gelegd en heeft forse impact
op onze maatschappij. In deze tijd wordt ook maximaal gevraagd om
maatregelen die ervoor moeten zorgen dat onze economie nu, en
straks weer volop kan draaien.

SP Horst aan de Maas

aankloppen om van de corona-maatregelen gebruik te maken. Er hebben zich al veel ondernemers gemeld
bij het Ondernemersloket van de
gemeente. Gelukkig zien we in de
afgelopen acht weken nog weinig faillissementen (2) en mensen
(circa 75) die op straat worden gezet
vanwege het coronavirus in onze
gemeente. Toch zal dit aantal nog
gaan oplopen, vrees ik.
Ook de gemeente zelf heeft de
komende periode een uitdaging:

bedrijven in onze regio, waarvoor
mensen van elders moeten worden
gehaald om het werk te doen.
Het Covid-19 virus leert ons een
harde les. Onze ongebreidelde
behoefte aan steeds meer en steeds
nieuwer breekt ons nu op. Dit is hét
moment om de omslag te maken
naar een duurzame economie.
Wat de SP betreft laten we de ener-

gietransitie niet over aan de markt.
Energie is een basisbehoefte en
moet voor iedereen toegankelijk en
beschikbaar zijn. Dat betekent dat
de overheid de regie moet nemen
en zorgen dat de mensen met de
laagste inkomens in de samenleving
het eerst profiteren van en meedoen
aan energiebesparing en -opwekking. Faciliteren en stimuleren is

Sonja van Giersbergen

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.

Scholieren/studenten gezocht!
Heb je elke week wat uurtjes over en zou je graag wat
willen bijverdienen? Wij hebben een leuke bijbaan voor je.

Strijbos Biesplanken BV

Per direct, voor de duur van deze zomer zijn we op zoek naar scholieren/studenten (leeftijd 14 tot 20 jaar)
die ons team willen komen versterken. Je zult voornamelijk werkzaam zijn in de loods als

Het werk bestaat uit het sorteren, afwegen
en verpakken van onze lekkere biologische
aardbeien en courgettes. Het is belangrijk dat je
oog hebt voor detail. In een team zorg je voor het
verpakken van onze groenten en fruit voordat het
aan de supermarkten wordt geleverd.

Wij bieden:

• parttime dienstverband;
• arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten;
• een gezellige, open en prettige werksfeer.

Ben jij:

• een gemotiveerde werker?
• zelfstandig en nauwkeurig?
• flexibel beschikbaar?

Reageer dan nu!

Voor meer informatie over ons bedrijf of
deze vacature kun je bellen met Johan Tielen
(06 2906 2549) of neem contact met ons op
via het contactformulier op onze website
www.biobrothers.nl

Griendtsveenseweg 3 | 5966 PT America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.biobrothers.nl

= Stekwerkzaamheden =
Nieuwenbergweg 1 Horst
Voor de zaterdagen, vakanties
en doordeweeks

Bio Brothers BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse biologische
vollegronds-groenten. Wij leveren wat de klant wil,
waarbij hoogwaardige kwaliteit altijd het doel is.

INPAKKER / SORTEERDER

Gevraagd Schooljeugd

m/v

Bel, app of mail ons!
0622410401
info@strijbosbiesplanken.nl

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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15-vragen aan

Jeske Cuppen Melderslo
nen doen het leukst, maar als ik een
avondje op de bank lig en tv kijk,
vind ik het ook prima.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste vind ik dat je altijd
eerlijk tegen elkaar blijft en dat je
er altijd voor elkaar bent. Maar wat
ook heel belangrijk is in een vriendschap is dat je altijd wel met elkaar
kan lachen.

Wie kent jou het beste?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat,
of mijn moeder mij het best kent
of één van mijn beste vriendinnen.
Ik vertel eigenlijk bijna alles tegen
mijn moeder. Maar ik vertel ook echt
heel veel tegen mijn beste vriendinnen. Dus ik denk dat ze mij allemaal
goed kennen.

Dag of nacht?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jeske Cuppen
14 jaar
Melderslo
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan het liefst 18 zou
willen zijn, dan mag je namelijk wel
al veel zoals autorijden, maar toch
heb je minder verantwoordelijk
heden.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag nog een keer een lange
wereldreis maken. Waarbij ik vanuit
Amerika naar Azië ga en veel mooie
plekken zie.

Wat zou je nog wel eens opnieuw
willen doen of beleven?

Amerika willen gaan. Ik ben namelijk vorige zomer drie weken naar
Amerika op vakantie gegaan.
Deze vakantie vond ik echt heel leuk,
want heb veel mooie plekken gezien
en veel leuke dingen gedaan.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Ik denk dat mijn favoriete sociale medium Instagram is, omdat
ik er gewoon uren op kan zitten.
Snapchat vind ik ook heel leuk.
Ik gebruik Snapchat wel iets meer
dan Instagram.

Ben je meestal te vroeg,
precies op tijd of te laat?
Vaak ben ik te laat. Bijvoorbeeld als
ik naar school of naar werk moet
fietsen met mijn vriendinnen. Maar
als ik iets leuks ga doen ben ik vaak
wel op tijd.

Ik zou nog wel eens opnieuw naar

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

Ik kan denk ik niet kiezen, want
overdag ben ik vaak bezig met
school, maar ook met hockey en mijn
vriendinnen. ’s Nachts ben ik ook
vaak bezig met vriendinnen en dan
hoef ik niet bezig te zijn met school
of werk.

Hoe heb je je beste
vriend/vriendin ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin al vanaf
de basisschool. Vroeger waren we
wel al bevriend maar sinds de middelbare school gingen we steeds
meer met elkaar om en zijn we nu
echt beste vriendinnen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik wil heel graag nog leren surfen
in Amerika. Ik heb afgesproken met
een vriendin om dit echt te gaan
doen als we wat ouder zijn.

Wat is je favoriete hobby?
Dat zijn er twee. De eerste is hockey, want dat vind ik gewoon een
superleuke sport en ik speel zelf
hockey. En de tweede is gewoon
leuke dingen doen met vrienden en
vriendinnen, zoals shoppen of ergens
zwemmen maar ook gewoon gezellig afspreken.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik pluk tomaten in een kas in
Grubbenvorst. Ik vind het werk zelf
niet zo leuk om te doen, maar vaak
kan je wel gezellig kletsen met
degene die bij je in de buurt moet
plukken. En dat maakt het werk vaak
ook minder erg.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik dan of met vriendinnen chillen, of naar een feestje
ofzo. Zelf vind ik iets met vriendin-

Welke superkracht zou je
willen hebben en hoe zou je
hem gebruiken?
Ik denk dat ik dan zou willen vliegen.
Dan hoef ik nooit meer ergens heen
te fietsen of te rijden. En dat is heel
handig voor als je op vakantie gaat
want dan ben je zo op je bestemming.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is denk ik om later
kinderarts te worden. Het lijkt mij
heel leuk om met kinderen te werken en om hen te helpen. Het lijkt
me wel zwaar werk, omdat er helaas
ook vaak hele zieke kinderen zijn.
Toch lijkt het mij echt fantastisch om
kinderen beter te maken.

Tekst: Teun van Zon

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

ACTIE SURFINIA € 0,90
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Hoi
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Koningsdag
Het was Koningsdag afgelopen
maandag. Eigenlijk
Woningsdag. Mooi initiatief
enzo, maar wat verandert het
woord de dag? De koning was
alsnog jarig. Daarom heet het
toch Koningsdag? Mijn Koningsof Woningsdag dit jaar is zeker
niet verschillend geweest van
de dag ervoor of de dag erna.
De meeste van mijn dagen
deze tijd lijken nogal op elkaar.
Waarom hebben wij überhaupt
nog een Koningsdag? Een heel
land dat de verjaardag van een
specifiek persoon viert. En het is
niet eens dat hij het land regeert.
Want dan zou je de verjaardag
van Rutte ook moeten gaan vieren. En even heel realistisch
gezien, waarom hebben wij nog
een koningshuis en een koning?
De koning gaat alleen voor ons op
bezoek bij andere landen, maar zo
ver ik weet gaat Rutte ook iedere
keer mee. En hij zet een handtekening onder bepaalde dingen,
maar daar mag hij ook nog niet
eens zelf over bepalen of hij dat
wel wil of niet. Koningsdag, zoals
dat afgelopen jaren is geweest
is natuurlijk superleuk. Met al de
extra activiteiten. Maar als door
corona deze Woningsdag moet
blijven bestaan zoals dat afgelopen maandag ging, dan hoeft er
voor mij geen Koningsdag meer te
zijn. En na mijn weten heeft alleen
Nederland een Koningsdag, alle
andere landen hebben het ook niet
nodig. Zelfs niet dictaturen zoals
Noord-Korea. Het is gek om te
beseffen dat in het huidige 2020,
waar onze koning amper iets doet
in onze democratische monarchie,
wij nog steeds de verjaardag vieren van de koning. En begrijp me
niet verkeerd, een extra feestdag is
natuurlijk hartstikke leuk en het is
ook echt een traditie die niet moet
worden afgeschaft, maar het heeft
absoluut geen logica. Als de koning
echt dingen zou moeten doen die
voor groot belang zouden zijn,
zoals Rutte dan snap ik helemaal
waarom wij als een heel land zijn
verjaardag vieren. Maar WillemAlexander is alleen koning omdat
hij toevallig in die familie is geboren. Dus ik vraag mij wel af hoe dat
gaat lopen de komende jaren met
Koningsdag.

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox
Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

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

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Jélena
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Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Juist nu samen sterk

Onze complimenten voor iedereen die zich inzet voor onze leefomgeving! Vooral nu naar elkaar omzien is heel belangrijk. Wij blijven
ook die stap extra zetten voor u en uw naasten. Want samen staan we immers sterk.
Medewerkers Rabobank Horst Venray
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

3004 \ winkel & bedrijf
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Faillissement modecentrum

Kans op doorstart Frans Theelen miniem
Het failliet verklaarde modecentrum Frans Theelen gaat vrijwel zeker geen doorstart maken. Dat laat curator Slegers weten. Ook een overname
lijkt door de coronacrisis weinig kans van slagen te hebben. De mogelijkheden worden wel nog onderzocht, aldus de curator.
Frans Theelen, met een vestiging
aan het Sint Lambertusplein in Horst,
werd op dinsdag 21 april failliet verklaard. Het concern had al meerdere
moeilijke jaren achter de rug, maar
had wel hoop om dit jaar tot een
verkoop van de activiteiten en win-

kels te komen, laat curator Slegers
weten. “Door de coronacrisis en de
daarop gevolgde winkelsluiting hebben in één keer alle inkomsten weg
zien vallen en dat is de spreekwoordelijke nekslag geweest.”
Vanwege de coronaproblematiek is

de kans op een doorstart of overname uiterst klein, zo laat Slegers
weten. “Uiteraard worden de mogelijkheden onderzocht.” De directie,
bestaande uit de familie Theelen,
ziet af van een doorstart. Er hebben zich geen overnamekandida-

ten gemeld. Wat er met de panden
in onder meer Panningen, Horst en
Roggel gaat gebeuren, is nog niet
bekend. “Die zijn eigendom van
Theelen Beheer B.V. en niet betrokken in het faillissement”, aldus
Slegers.

Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst vraagt
faillissement aan
Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst BV heeft op dinsdag 28 april haar faillissement aangevraagd. Het loonbedrijf heeft zelf een verzoek bij
de rechtbank ingediend. Eén van de redenen is de afname in agrarische loonwerkactiviteiten in de laatste jaren.
Door een samenloop van omstandigheden heeft de directie van Kurstjens
Grubbenvorst deze beslissing genomen. Het bedrijf telt twee medewerkers en is actief met loonwerk in de
akkerbouw en verhuur. Het bedrijf

Kurstjens Recycling BV staat volledig
los van het loonbedrijf. De faillissementsaanvraag heeft dan ook geen
betrekking op Kurstjens Recycling BV
en haar activiteiten. “Wij vinden het
een bijzonder vervelende situatie,

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters
(M/V)
parttime en fulltime
Weekendhulpen
(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

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

echter zijn wij genoodzaakt deze
stap te nemen”, zegt de directie.
“Deze aanvraag heeft geen gevolgen
voor onze recyclingtak met onder
andere de afvaldienstverlening,
het transport en machineverhuur.

Wij hebben het volste vertrouwen
in Kurstjens Recycling BV, voor nu
en in de toekomst.” Er is een curator
aangesteld om het faillissement af te
wikkelen.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
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

Binnenkijken bij...
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Sozen, meer
dan alleen
een feestje
Werkend als rozenoculeerder
op een rozenveld, snakkend
naar iets verkoelends verdwaald in het centrum van
Lottum. Daar was hetgeen wat
mij uitkomst bood: OJC Canix.
Dit was de dag dat ik voor het
eerst een jongerensoos zou
gaan betreden. Afgaande op
geur van bier, aangestaard
worden door sympathieke
locals, uit de boxen knalde een
nummertje van een band waar
ik nog nooit van had gehoord:
De Stoere Patsers. Als ‘boête
dörpse’ had ik op dat moment
nooit kunnen bedenken dat ik
een jaar later als jongerenwerker op deze plek zou terugkeren.
Wat heb ik toch respect voor die
jonge vrijwilligers die de sozen
draaiend houden. Het is geweldig
om te zien hoe zo’n organisatie
van een jongerencentrum eruitziet.
Zij zijn niet alleen programmeerders, voorzitters en penningmeesters. Naast het organiseren van
evenementen zorgen zij ervoor
dat jongeren in Horst aan de Maas
een plek hebben waar zij hun
eerste dansjes, eerste liefdes en
vriendschappen voor het leven
sluiten. Ook in deze coronatijd zetten zij hun jonge creatieve brein
in en plannen zij met spoed een
overleg om gezamenlijk iets voor
hun leeftijdsgenoten te organiseren. Van een online pubquiz tot
een livestream Prilpop Radio bij
Walhalla, aan improvisatieskills bij
deze jeugd geen gebrek.
Maar hoe houden deze jongeren
hun hoofd koel buiten de coronatijd? Naast organisatorische taken
moeten zij natuurlijk ook rekening
houden met de buurt. Want ja,
zo’n feestje kan soms hard gaan.
Op deze vraag wordt dan ook
‘nuchter’ gereageerd: ‘Wij organiseren buurtbarbecues, brengen af
en toe een mandje met een flesje
wijn langs de deuren of nodigen de
buurt uit om een keertje met ons
te komen feesten’. Fantastisch.
Verdwalen in de dorpen van Horst
aan de Maas doe ik nog steeds,
maar de weg naar de sozen weet
ik nu altijd te vinden.

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

Caroline Keizer,
Jongerenwerker Synthese
Horst aan de Maas en Venray
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United
Voices for
Freedom
Tien zangers gingen maandag 27 april op K(w)oningsdag
met een groot scherm langs
enkele verzorgingstehuizen
in Horst aan de Maas. Op het
grote scherm werd een filmpje afgespeeld waarin de
zangers en zangeressen uit
verschillende koren op de
melodie van Sound of Silence
de bewoners een hart onder
de riem wilden steken. Het initiatief kwam tot stand door
Peggy Keijsers van Cultura
Venray. / Beeld: Cultura Venray

Coronacrisis

WK vierspannen
verplaatst naar 2021
BVB Landscaping richt zich volledig op het leveren van hoge kwaliteit substraat voor
openbaar groen zoals parken, pleinen, wegen, sportvelden en daktuinen. Door jarenlange
ervaring, eigen onderzoek en productontwikkeling zijn wij een deskundige en betrouwbare
partner die altijd streeft naar een duurzame relatie met onze opdrachtgevers.

Het wereldkampioenschap vierspannen Limburg 2020 dat van
2 tot en met 6 september op de kalender staat, is vanwege het
coronavirus verplaatst naar 2021. De organisatie onderzoekt of
het WK vierspannen gecombineerd kan worden met het WK tweespannen.

Voor het team BVB Landscaping zijn wij zijn op zoek naar een getalenteerde:

SALES SUPPORT MEDEWERKER
(LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
Op basis van kennis van de markt, openbare aanbestedingen en een sterk netwerk bij
aannemers groen en civiel, ben je in staat om commerciële kansen te ontdekken. In
samenwerking met het verkoop- en adviesteam maak je offertes, volgt deze op en zorg je
dat BVB Landscaping al haar beloften zo goed mogelijk nakomt.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Analyseren van product & marktontwikkelingen;
•
Bouwen en onderhouden van een waardevol professioneel netwerk;
•
Begeleiden van offertetrajecten op basis van specificaties in aanbestedingen;
•
Registreren en borgen van juiste prijsspecificaties;
•
Identificeren en coördineren van commerciële kansen;
•
Registreren en verwerken van juiste klantgegevens;
•
Registreren, opvolgen en afhandelen van klachten;
•
Verkoopondersteuning: zowel administratief als organisatorisch.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent van nature klant en oplossingsgericht;
•
Je geniet van plannen en organiseren;
•
Je hebt bij voorkeur kennis van ERP-systemen;
•
Je weet de wensen van de klant te achterhalen en hierop te acteren;
•
Uitstekende beheersing van zowel de Nederlands als Engelse taal.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als internationale werkgever veel te
bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen
inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking
staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06 - 147 97 000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers
en producenten van substraten. Met eigen merken en als
private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele
kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden,
Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze
klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

“Het heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost,” vertelt voorzitter van Limburg 2020 Nico
Rijnbende. “We hebben echt alle
opties overwogen en we hebben
zelfs gekeken naar een datum in
oktober van dit jaar. Los van de
financiële onzekerheid, hebben
we ook een morele verplichting.
Als we het WK organiseren, willen
we dat goed en veilig doen voor
iedereen.

Gezondheid voorop
Momenteel leeft iedereen, persoonlijk en zakelijk, in onzekere
tijden en is het onduidelijk of
het virus dit jaar voldoende is
beperkt om grote evenementen
zoals het WK te kunnen organiseren. De gezondheid van alle
partijen, zowel deelnemers als
officials, vrijwilligers, publiek,

sponsoren en standhouders staat
voorop. Daarnaast is het op sportief gebied maar de vraag of
de deelnemers zich momenteel
voldoende kunnen voorbereiden
op het WK door het uitvallen van
een groot aantal wedstrijden.
Bovendien is het onzeker of deelnemers wel kunnen en/of mogen
reizen”, aldus Rijnbende.

Samenwerking
In 2021 staat ook voor het eerst in
de historie van de mensport een
WK tweespannen in Nederland
gepland in Kronenberg. De organisatie onderzoekt momenteel
in samenwerking met de KNHS
en de FEI de mogelijkheden om
de WK’s te laten samensmelten.
De voorkeur van de organisatie
gaat uit naar de datum 21 tot en
met 26 september 2021.

3004 \ enzo
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

Wil Craenmehr Hegelsom
Hij is een geboren verenigingsman. Volleybal, voetbal, wielrennen, carnaval, noem het maar op en Wil
heeft er zijn steentje aan bijgedragen. Vrije tijd is voor hem heel belangrijk, maar hij hecht ook veel waarde
aan zijn baan bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Deze week wordt Wil Craenmehr (56) uit
Hegelsom 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

01 t/m 03 mei
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
0478 58 45 04

04 t/m 07 mei
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg

zat de Rabobank nog in het pand aan de
Pastoor Debijestraat en na enkele fusies
later aan de Spoorweg in Hegelsom.
Ik zorgde ervoor dat de bankopdrachten en acceptgiro’s werden ingetoetst,
toen konden we nog niet internetbankieren. Ik heb dat werk 19 jaar gedaan
en na die tijd was het tijd voor iets
nieuws.” Wil besloot te solliciteren bij
de Technische Universiteit in Eindhoven.
“Als ICT-beheerder. Heel leuk werk en
elke dag maak je wel iets anders mee.
Ik beheer voornamelijk onderwijsapplicaties.” Momenteel zit Wil thuis in
verband met de coronacrisis. “Het werk
kan ik in principe prima thuis doen, dus
ik kan goed doorwerken.”

Verenigingsleven

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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Een bescheiden mens mag je Wil
wel noemen. Op de vraag of hij
geplukt wilde worden, moest hij
toch even over nadenken. “Waarom
ik?”, vroeg hij zich af. “Ik heb
toch niet zo veel te vertellen?”
De bescheidenheid van Wil siert
zich. Want hij heeft veel gedaan
voor de gemeenschap. “Ik heb
inderdaad heel wat vrijwilligerswerk
gedaan”, vervolgt de Hegelsommer.
“En nog steeds draag ik mijn steentje bij aan het verenigingsleven in
en rondom Hegelsom.”

Kassen
Wil werd geboren in het dorp waar
hij zich de rest van zijn leven voor
inzette. “Ik groeide op aan de
Asdonckerweg in Hegelsom”, vertelt hij. “Ik heb één oudere broer.
Mijn ouders onderhielden een
tuinderskasje voor de kost. In het
begin verbouwden we voornamelijk
augurken en sla. Later gingen we

over op tomaten en asperges.” Wil hielp
zo veel mogelijk mee in de kassen van
zijn ouders. “Dat was destijds heel normaal.” Maar daar lag zijn passie niet,
dat was al snel duidelijk. “Nee, mijn
toekomst lag niet in de agrarische sector.” Ook die van Wil’s broer niet en
dus hield het bedrijf jaren later op met
bestaan.

Uitgaan
Wil ontdekte in zijn puberperiode
de klanken van muziek. “Ik luisterde
destijds ontzettend veel naar muziek.
Ook ging ik vaak met dorpsgenoten naar concerten, bijvoorbeeld de
band Vitesse. Hardrock was wel mijn
muzieksmaak.” Regelmatig bezocht
Wil met vrienden de plaatselijke sozen.
“Ook andere uitgaansgelegenheden
vonden we leuk. Zo dronken we ook
vaak een drankje bij café-zaal Juliana
in Horst. Daar heb ik Jacqueline leren
kennen, mijn vrouw.” Ze kwamen
elkaar tegen tijdens het uitgaan en van

het één kwam het ander. “We kenden
elkaar al langer, maar toen sloeg de
vonk echt over. We trouwden, kregen
twee prachtige dochters en kochten een
huisje in Hegelsom.”

Morse
Wil studeerde Middelbaar Economisch
Administratief Onderwijs in Venlo.
“Ik had wel wat met cijfertjes”, zegt
hij. “Deze opleiding heb ik twee jaar
gedaan, waarna ik in militaire dienst
ging. Ik werd opgeleid en ging naar
Eibergen (Gelderland, red.) om daar in
dienst te treden. Daar ontvingen we
in morsecode boodschappen. Het was
lastig te leren, maar na een tijdje had ik
het wel door. Inmiddels moet ik goed
mijn best doen om het morsealfabet te
ontcijferen. Ik kan het nog wel, maar
niet meer zo snel als toen.”

Rabobank
Na de dienstperiode ging hij werken
voor de Rabobank in Hegelsom. “Toen

Hegelsom is voor Wil heel belangrijk.
“Het is een dorp dat zich vooral boven
water weet te houden door elkaar te
helpen. Het verenigingsleven is hier
enorm belangrijk.” Zo sloot Wil zich
ook aan bij een aantal verenigingen.
“Ik ben ooit begonnen als voetballer bij
VV Hegelsom.” Later werd hij vrijwilliger bij OJC Phoenix en kwam hij in het
bestuur als secretaris. Deze functie deed
hij voor meerdere verenigingen in het
dorp. “Bij onder andere Jeugdcarnaval
Hegelsom en de toenmalige, nog niet
gefuseerde, volleybalvereniging H.V.C.
Bij de laatst genoemde ben ik ook een
tijdje voorzitter geweest.” Ook heeft
Wil zich ingezet voor het Oranjecomité
en heeft hij verschillende boerenbruiloften in het dorp mee georganiseerd.
Als kers op de taart werd hij samen met
Jacqueline uitgeroepen tot boerenbruidspaar. “Een fantastisch jaar”, zegt hij.
In zijn vrije tijd wisselt Wil twee sporten af. “Ik speel volleybal bij de recreanten in Hegelsom. Als het seizoen
is afgelopen, is het vaak weer goed
weer. Dan span ik mijn ketting aan
en stap op mijn wielrenfiets.” Samen
met fietsclub De Slappe Band legt hij
heel wat kilometers af in binnen- en
buitenland. “Ik kijk ook graag volleybal bij mijn twee dochters Fleur en
Fenna. Natuurlijk behoort Jacqueline
ook tot een van mijn hobby’s”, zegt Wil
lachend.
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
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Geen spoed, wel politie?

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Priesternoodnummer

Kwaliteit heeft een naam
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5 mei vieren we 75 jaar bevrijding.
Wij zijn dan geopend als op zon- en feestdagen.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Tummers
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Video-Shopping

Nieuw! EP:Tummers introduceert video-shopping. Neem contact op met onze winkel via een mobiel,
laptop of tablet en een verkoper staat je te woord via een camera. De verkoper “loopt” met je door
de winkel om je de producten te laten zien en te demonstreren. Het is net alsof je zelf daar bent. Dat
is veilig en vertrouwd winkelen mét de persoonlijke service die je van ons gewend bent! Bezoek nu
onze website www.eptummers.nl/video-shopping om het zelf te proberen.

€50,NU
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Shop vei

Kom langs in een van
onze 7 winkels winkels

Bestel via onze site,
online chat of e-mail

Online chat elke dag geopend van
09.00 - 22.00 uur

7 dagen per week geopend
Zoals altijd kun je langskomen in 1 van onze
7 winkels om persoonlijk geholpen te worden
door je vertrouwde verkoper. Onze winkels
zijn 7 dagen per week geopend en volgen
strikt de maatregelen van de overheid en het
RIVM om ieders veiligheid te waarborgen.

Tummers
www.eptummers.nl

Liever bestellen via de luie stoel? Ook dat kan
natuurlijk. Ons volledige assortiment vind je
ook digitaal op www.eptummers.nl. Je kunt
via onze site ook een mail sturen of chatten
met een online verkoper. Het chat-team zit
elke dag voor je klaar van 09.00 tot 22.00.
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Bel met onze
specialisten via telefoon

T. 085 - 105 4444
We zijn ook telefonisch bereikbaar. Bel
naar het nummer 085-105 4444 en een van
onze verkopers helpt je persoonlijk verder
met al je vragen, advies of aankopen. Onze
specialisten zitten 7 dagen per week voor je
klaar om je telefoontjes te beantwoorden.

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

