
Terugblik 2022 
‘Afgelopen jaar heeft me een aantal 
slapeloze nachten opgeleverd’
Onmacht. Dat is het antwoord van burgemeester Ryan Palmen op de vraag om 2022 in één woord te 
duiden. Het was een roerig jaar, waar de agenda van zijn gemeente voor een groot deel werd bepaald door 
uitdagingen van buitenaf. Grote en complexe thema’s als de energie- en vluchtelingencrisis voerden 
wereldwijd de boventoon. Vraagstukken die niet op gemeentelijk niveau op te lossen zijn. Het zorgde niet 
alleen voor een onmachtig gevoel in de samenleving, maar leverde ook de nodige hoofdbrekens op voor de 
ooit jongste burgervader van Nederland, die spreekt over één van de lastigere jaren uit zijn carrière. 

Op 15 april 2010 werd Ryan Palmen 
op 31-jarige leeftijd geïnstalleerd 
als burgemeester van Hilvarenbeek. 
Een ambt dat hij inmiddels bijna 
vier jaar in Horst aan de Maas 
bekleedt. Bij zijn jubileum – Palmen 
was in oktober van het afgelopen 
jaar 12,5 jaar in functie – werd 
evenwel niet stilgestaan. “Dat is 
volledig aan me voorbij gegaan, 
eerlijk gezegd. Het was ook niet 
bepaald het makkelijkste jaar, 
waarin we heel veel moesten 
managen. Vooral uitdagingen van 
buiten. Als gemeente hebben we 

meer dan ooit de samenleving 
draaiende proberen te houden, 
middels allerlei regelingen. We 
hebben verenigingen en instellin-
gen geholpen toen ze de energiere-
kening niet meer konden voldoen, 
en we helpen minima meer dan ooit 
met diverse regelingen en toesla-
gen. In de jaren dat ik dit werk doe, 
is dat nog nooit in deze mate het 
geval geweest.” Het leverde de 
nodige kopzorgen op, ook op 
momenten dat de ambtsketen naast 
hem op het nachtkastje lag. “Het is 
een knotsgek jaar geweest. We zijn 

het wellicht alweer bijna vergeten, 
maar het begin van 2022 stond nog 
in het teken van corona. Daarna 
volgde een vluchtelingencrisis die 
z’n weerga niet kent. Het klinkt 
wellicht logisch, maar vluchtelingen 
slapen altijd in een gemeente. Niet 
in het Rijk. Het zijn in dit geval 
landelijke uitdagingen, die op het 
bordje van een gemeente komen. 
Dat soort uitdagingen heeft voor 
best wat slapeloze nachten gezorgd. 
Dan vraag ik me in bed af wat er 
toch allemaal gaande is in de 
wereld. Stel je voor dat er geen 

vangnet zou zijn dat wordt gefacili-
teerd door de gemeente. Dan zag 
het er buiten écht heel anders uit.”

Rudy Tegels
Hoewel Palmen trots is op het werk 
dat afgelopen jaar werd verzet door 
zijn gemeente, had hij terugkijkend 
ook veel kwesties heel anders aange-
pakt. “De wereld staat in brand. We 
helpen in Horst aan de Maas bijna 
duizend mensen om letterlijk de 
winter door te komen. Dat staat 
vooraf in geen enkel coalitieakkoord 
of draaiboek, want dit soort uitdagin-
gen komen onverwachts. Daar moet 
je naar handelen. Dat gebeurt in 
Horst aan de Maas niet halfbakken, 
en dat is iets waar we best trots op 
mogen zijn. Achteraf zijn er wel 
duizend dingen die ik anders had 
willen doen. Iedere avond bedenk ik 

me wat die dag beter had gekund. 
Dan dub ik over beslissingen die zijn 
genomen. Aan de andere kant is een 
beslissing enkel op één moment 
goed: het moment dat je deze 
neemt.” Het is een stukje zelfreflec-
tie, waarbij Palmen vooral zijn eigen 
functioneren tegen het licht houdt. 
Dat deed hij ook na afloop van één 
van de moeilijkste dossiers uit zijn 
carrière. “Neem de situatie rondom 
voormalig wethouder Rudy Tegels. 
Terugkijkend had ik daar écht dingen 
anders moeten doen. Vooral naar 
Rudy toe.” Palmen doelt met name 
op het persoonlijke aspect van het 
verhaal, waarin hem werd verweten 
niet meer met Tegels te communice-
ren, nadat het door hem ingestelde 
onderzoek eenmaal liep.
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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 19.800 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

“Het was op dat moment een bewuste 
keuze om afstand te houden, omdat 
ik opdrachtgever van het onderzoek 
was. Achteraf had ik moeten beseffen 
dat ik weliswaar opdrachtgever was, 
maar daarnaast ook prima contact had 
kunnen houden met Rudy. Dat zijn 
afwegingen waar ik op dat moment 
mee worstel. Die gedachtegang 
en redenatie hield ik voor mezelf, 
maar het had geholpen als ik die 
worstelingen had gedeeld. Mensen 
meenemen in het gedachteproces 
had voor meer begrip kunnen zorgen. 
Dat had ik echt anders moeten doen. 
Ik had contact moeten houden met 
Tegels. Dat neem ik mezelf kwalijk”, 
steekt Palmen de hand in eigen 
boezem. 

Je wint niet altijd 
de populariteitsprijs, 
maar dat hoeft 
ook niet

Als een tierelier
Bestuurlijk gezien was 2022 voor 
Horst aan de Maas een bijzonder 

jaar. Niet enkel de vele uitdagingen 
en vraagstukken van buitenaf, maar 
ook het installeren van een nieuwe 
gemeenteraad en een andere 
werkwijze van het College van B&W, 
zorgden dat het geen jaar was dat 
geruisloos voorbij ging. “Er is een 
andere politieke wind gaan waaien in 
Horst aan de Maas. Eentje waar balans 
meer de boventoon voert. Er zetelt 
een nieuwe raad, met een aantal 
bekende, maar ook veel nieuwe 
gezichten. Meer dames ook, dat 
vind ik een positieve trend. Middels 
het hoofdlijnenakkoord zorgen we 
ervoor dat alle partijen mee mogen 
praten. Niet enkel de coalitie. Zelf 
vergelijk ik het graag met een reis 
naar Spanje. Details als ‘wanneer 
vertrekken we’, ‘gaan we met de 
auto of het vliegtuig’ en ‘overnachten 
we op een camping of in een hotel’, 
moeten nog worden ingevuld, maar 
iedereen is het er in ieder geval over 
eens dat we naar Spanje gaan.” Het 
effect van die werkwijze werpt z’n 
vruchten af, vindt de burgemeester. 
“Je merkt het in de raad. Er is meer 
bereidheid om samen te werken. 
Om elkaar op te zoeken. Er vindt vaker 
informeel overleg plaats, waar alle 
partijen aan mee doen. Zo moet het 

ook gaan. De inhoud prevaleert.” Dat 
is ook het adagium bij het college, 
zo ondervond de burgervader. “Het 
kan lastig zijn om met dezelfde groep 
mensen (enkel wethouder Elbert 
Joosten is nieuw, red.) te zeggen dat 
je het anders gaat doen. Een omslag 
die je van nature niet gewend bent. 
Die samenwerking loopt echter als 
een tierelier.” 
Het is één van de weinige écht 
positieve lichtpuntjes, moet ook 
Palmen terugkijkend concluderen. 
“Al vroeg was er een bijzonder 
negatief dieptepunt in Horst, waarbij 
Guus Janssen, een jonge inwoner van 
onze gemeente, het leven liet bij een 
steekincident. Dat heeft enorm veel 
pijn gedaan en is het eerste dat bij me 
te binnen schiet als ik terugdenk aan 
2022.” Het zou zeker niet de laatste 
keer zijn dat Palmen zich onmachtig 
voelde. “De uitdagingen waar we 
voor staan zijn veel minder dichtbij 
dan we wellicht gewend zijn. Je ziet 
polarisatie in de samenleving en een 
afnemend vertrouwen in de overheid. 
Waarom moeten wij asielzoekers 
opvangen? Dat moet het Rijk toch 
regelen? Waarom zijn we niet in 
staat om ons gas hier te houden, 
maar wordt alles weggepompt en 

betalen wij de rekening? Dat zijn 
vragen die momenteel leven. Het 
bedreigt mensen, omdat we niet 
direct antwoorden kunnen verzinnen. 
Kijk naar de noodopvang die we 
hadden bij de Kasteelse Bossen. 
Je legt uit dat je mensen op gaat 
vangen binnen de gemeente, maar 
schaamt je tegelijkertijd voor de 
manier waarop we dat aan het 
doen zijn in Nederland. Met minder 
instroom zou dat beter gaan, maar 
daar gaat een gemeente niet over. 
Hoeveel we er misschien ook van 
vinden. Tegelijkertijd staan de 
mensen om wie het draait bijna 
letterlijk voor het gemeentehuis. 
De spanning tussen hetgeen je vindt 
en wilt, ten opzichte van wat je moet 
doen, is het afgelopen jaar groot 
geweest. Er zijn grote ontwikkelingen 
gaande, die alle inwoners raken, 
maar waarvan we niet het gevoel 
hebben dat we er lokaal een 
constructieve oplossing voor kunnen 
bedenken. Energierekeningen die 
met honderden euro’s omhoog gaan, 
dat los je als gemeente helaas niet 
op. Hoe graag je dat ook zou willen. 
Onmacht is het woord dat 2022 
samenvat. We zijn onmachtig om 
grote wereldproblemen het hoofd 

te bieden en dat vertaalt zich naar 
de manier waarop mensen naar de 
overheid kijken.” Hoofdbrekens, 
slapeloze nachten en een gevoel van 
onmacht: je zou bijna denken dat 
Palmen het burgemeesterschap na 
ruim 12,5 jaar niet meer leuk vindt. 
Een onterechte conclusie. “Het is 
inherent aan de functie. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor ondernemers. 
Met ieder werk komen specifieke 
zorgen. Ja, het is nog steeds leuk. 
Hartstikke leuk, zelfs. De benodigde 
kennis op allerlei gebieden wordt 
steeds groter. Dat maakt het een 
prachtige uitdaging. Je wint niet 
altijd de populariteitsprijs, maar dat 
hoeft ook niet. In 2023 zullen de 
uitdagingen waar we afgelopen jaar 
mee te maken hadden, onverminderd 
groot zijn. Als gemeente gaan we 
ze zo goed als mogelijk het hoofd 
proberen te bieden, binnen dat wat 
in onze macht ligt. Als we in Horst 
ergens voor gaan, dan gaan we er ook 
écht voor.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Vervolg voorpagina

‘Afgelopen jaar heeft me een aantal slapeloze 
nachten opgeleverd’

IJskoud leesvoer 
Schaatsliefhebbers uit de regio bonden de afgelopen week massaal de 
schaatsen onder. Zo ook Paul Gerrits uit Broekhuizenvorst. “In het 
natuurgebied Ooijen-Wanssum stond ik tussen de koeien op het ijs. Het 
was alweer twee jaar geleden. Heerlijk, de dijk over en de schaats op. 
Wat een genot.” Om zo min mogelijk ijstijd te verliezen, besloot Paul om 
twee hobby’s te combineren: hij las de HALLO tijdens het schaatsen. 

HALLO op reis

Familie-uitbreiding 
zorgt voor vierde 
generatie bij Van Lin
Met de komst van Jack is de familie Van Lin weer een heer rijker. 
Jack is de zoon van Lars van Lin (27) uit Broekhuizenvorst. Opa is 
Jack van Lin (55) en overgrootvader is Jan van Lin (86) en zij komen 
ook allebei uit Broekhuizenvorst.

Vier generaties
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Geslaagd kerstdiner 
EET MEE
EET MEE organiseerde op tweede kerstdag een kerstdiner in 
Gemeenschapshuis de Zwingel in Melderslo. Iedereen die alleen was 
met kerst was welkom en daar werd goed gebruik van gemaakt. 
Maar liefst 36 personen meldden zich aan voor het diner. Samen met 
de gasten kijkt de organisatie terug op een bijzondere, fijne en warme 
tweede kerstdag, waarbij ze dankbaar zijn voor alle steun die ze 
hiervoor ontvingen. “Wij kunnen alleen maar zeggen dat het ons een 
warm gevoel gaf om dit voor onze gasten te mogen doen en we hopen 
uiteraard op een volgende editie”, aldus organistoren Jeanne, Marij, 
Petra, Gré, Hay, Nelleke, Judith en Mariet.

Veilig de weg op

Statushouders ontvangen diploma 
na succesvolle fietslessen
De fietslessen voor statushouders die georganiseerd zijn in samenwerking met Rendiz zijn donderdag 22 
december afgerond. Gedurende twaalf weken hebben verschillende statushouders leren fietsen bij Onze 
Loods en kennis gemaakt met verkeersregels.

De fietslessen zijn opgestart om 
ervoor te zorgen dat statushou-
ders meer vrijheid ervaren en op 
een veilige manier met de fiets 
de weg op kunnen. Gedurende 
twaalf weken was er een bijeen-
komst van twee uur per week 
waarbij er aandacht werd besteed 
aan zowel het theoretische 
gedeelte (verkeersregels, ver-
keersborden) als het praktijkge-
deelte. Stapsgewijs leerden de 
deelnemers om te fietsen. Van 
lopen met de fiets aan de hand op 
een binnenplaats tot zelfstandig 
fietsen door de wijk. “Het leren 
fietsen is voor deze doelgroep 
erg belangrijk”, aldus de organi-
satie. “Wanneer men kan fietsen, 
vergroot dit hun vrijheid, zijn deze 
mensen minder afhankelijk van 
het OV, helpt het hen te integre-

ren en participeren, zorgt dit voor 
meer sociale contacten én houdt 
het ze fysiek actief. We hebben 
een aantal mensen een diploma 
uitgereikt.” Deelnemers die zich 
nog niet zeker genoeg voelden op 
de fiets sluiten in maart aan bij 
een nieuwe ronde.

Waardevol
‘’Het werken met deze doelgroep 
is erg gezellig, leuk en dankbaar 
werk”, geeft Jorn, beweegcoach 
en beweegmakelaar van Negen 
in Horst aan de Maas, aan. “Je 
merkt dat leren fietsen van grote 
waarde is voor deze mensen. Het 
is supertof om (oud-)deelnemers 
door de wijk te zien fietsen op 
weg naar hun (vrijwilligers)werk. 
Ze zijn ontzettend dankbaar voor 
hetgeen je ze leert en verteld. 

Ondanks dat we elkaars grap-
pen wellicht niet altijd even goed 
begrijpen, wordt er toch goed 
gelachen en komen we samen, 
met vallen en opstaan, tot het 
einddoel: leren fietsen. Ik vond 
het super om te begeleiden.”
Vanaf 2 maart start het nieuwe 
blok fietslessen. Vanaf dan zullen 
er wekelijks donderdagmiddag 
van 12.30 tot 14.30 uur fietsles-
sen voor statushouders plaatsvin-
den. Geef je op bij jorn@negen.
nl De fietslessen vinden plaats bij 
Onze Loods op Venloseweg 24 te 
Horst. Mensen die nog een fiets 
overhebben die ze zelf niet meer 
gebruiken, kunnen deze afleve-
ren bij Onze Loods. Gedoneerde 
fietsen worden opgeknapt tot een 
veilige fiets, waarop de status-
houders de lessen kunnen volgen.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Automobilist rijdt door na 
aanrijden fietser in Sevenum
Een 17-jarige fietser uit Horst is dinsdagmiddag 3 januari aangereden 
door een automobilist in Sevenum. De bestuurder is vervolgens door-
gereden. De fietser raakte gewond.

Het ongeluk vond rond 15.40 
uur plaats op de kruising van de 
Steinhagenstraat en de Schenck van 
Nijdeggenstraat. De fietser raakte 
zodanig gewond dat hij voor behan-

deling per ambulance naar het zie-
kenhuis werd overgebracht. 
Doordat de automobilist doorreed, is 
de politie op zoek naar getuigen. 
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Kamer vragen 
over sluiten 
crisis nood
opvang Horst
De SP in de Tweede Kamer 
heeft aan staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid Eric van 
der Burg vragen gesteld over 
het besluit van burgemeester 
Ryan Palmen om de crisis-
noodopvang voor asielzoekers 
in de Kasteelse Bossen te 
sluiten. De burgemeester heeft 
dat besluit genomen ondanks 
aandringen van vrijwilligers, 
omwonenden, de bewoners 
van de noodopvang, onderwij-
zend personeel en burgers uit 
Horst aan de Maas en een 
motie die gesteund werd door 
een meerderheid van de 
gemeenteraad, om dat besluit 
te herzien.

Concreet vraagt SP-Kamerlid Van 
Dijk de staatssecretaris om met 
burgemeester Ryan Palmen in 
overleg te treden met als inzet 
om af te zien van sluiting van de 
noodopvang per zondag 8 januari 
en de asielzoekers te garanderen 
dat ze in ieder geval tot juli op de 
huidige opvang in de Kasteelse 
Bossen in Horst kunnen blijven. 
Volgens de SP is het van belang 
dat door de burgemeester gehoor 
gegeven wordt aan de breed 
gedragen oproep vóór behoud 
van de crisisopvang tot juli.

Dringende oproep
Naar aanleiding van de 
Kamervragen heeft de SP Horst 
aan de Maas een brief gestuurd 
naar de burgemeester, waarin 
de SP hem dringend vraagt om 
het uitvoeren van zijn besluit 
in ieder geval uit te stellen 
totdat de staatssecretaris ant-
woord heeft gegeven op de 
Kamervragen en/of met de bur-
gemeester in overleg is gegaan 
over het open houden van de cri-
sisnoodopvang.

Man in Sevenum
zwaar  gewond 
na afsteken 
vuurwerk
In Sevenum raakte tijdens 
nieuwjaarsnacht een 
26-jarige man ernstig 
gewond bij het afsteken van 
vuurwerk. Dit gebeurde rond 
00.20 uur op de Erik de 
Rodeweg. 

Diverse eenheden werden met 
spoed richting het ongeval 
gestuurd. Het slachtoffer moest 
naar het ziekenhuis en werd in 
eerste instantie per ambulance 
vervoerd. Op de A73, bij Venray, 
werd het slachtoffer overgedra-
gen aan de traumahelikopter. 
Deze bracht de man vervolgens 
verder naar een academisch zie-
kenhuis.

familie \ 0501 



050501 \ nieuws

Oekraïners uit oorlogsgebied gered met hulp 
van auto’s en generatoren uit America
Om de mensen in Oekraïne te steunen levert Bas van Driel uit Maasbree 
met het team van Bas4Cars en Roan4x4 uit America auto’s en generato-
ren, die in de bevrijde gebieden en aan het front gebruikt worden om 
mensen te redden. Inmiddels zijn er al veertien auto’s en duizenden gene-
ratoren in het oorlogsgebied aangekomen. Vervoer en stroom zijn in de 
kapotgeschoten dorpen een eerste behoefte en de hulp is enorm welkom.

Bas runt in America een garage in 
Land Rovers en rijdt zelf veel wed-
strijden. Eén van zijn contacten uit 
de autosport, medecoureur Niels 
Hatzmann, vroeg hem om hulp bij het 
vinden van een geschikte auto die 
ingezet kon worden in Oekraïne. “Dat 
was een prachtige kans om de men-
sen daar te helpen. In Oekraïne zijn 
auto’s nodig in het grijze gebied om ‘s 
nachts de bevolking te verplaatsen om 
uit handen van de Russen te blijven, 
of om weeskinderen naar tehuizen te 
vervoeren. Om aan auto’s te komen 
heb ik mijn contacten benaderd met 
de vraag of ze nog Land Rovers beza-
ten, die ze niet verkocht kregen. 
Voor een bescheiden prijs kopen wij 
de auto’s op om ze vervolgens door 
ons team technisch in orde te laten 
maken. We leiden intern mensen op 
en deze auto’s zijn het lesmateriaal. Ze 
moeten ook perfect afgeleverd wor-
den, want in het oorlogsgebied is het 
cruciaal dat de auto in orde is.

Stroom
De Land Rovers worden uiteindelijk 
betaald door een stichting die vanuit 
Oekraïne is opgezet. Voor Bas is het 
project dus kostendekkend. “Ik wil 
absoluut geen winst maken. Het 
doel ervan is om mensen te helpen. 
Wij maken ons druk over stijgende 
energieprijzen, maar de mensen in 
Oekraïne hebben niet eens stroom. 
We moeten ons zorgen maken om wat 
er echt toe doet.”

Papierwerk
Door de bombardementen in Oekraïne 
is er op veel plekken geen stroom. 
Om onder andere ziekenhuizen te 
voorzien van een noodvoorziening, 
regelt Bas naast auto’s via zijn bedrijf 
Roan4x4 ook generatoren die naar het 
oorlogsgebied worden geïmporteerd. 
“Deze generatoren zijn geretourneerd 
door klanten, maar zijn nooit in 
gebruik geweest. Ze worden door 
ons team gecontroleerd en daarna 

met de auto’s mee vervoerd.” Wie 
denkt dat het eenvoudig is om deze 
producten naar een oorlogsgebied te 
vervoeren, heeft het mis, geeft Bas 
aan. “Er zijn wel tien documenten 
nodig. Soms is de rek er bij mij wel 
uit als ik zie hoeveel papierwerk er 
gevraagd wordt. Maar je weet hoe 

hoog de nood daar is, het gaat me om 
de mensen die ik kan helpen.”
Hoelang Bas het project blijft 
uitvoeren, is onduidelijk. “Het is 
vooral belangrijk dat iedereen er 
een goed gevoel bij heeft. Mijn team 
doet er alles voor en daar ben ik 
trots op. Als ik filmpjes en foto’s krijg 

toegestuurd vanuit Oekraïne, ben ik 
blij dat ik de mensen daar kan helpen. 
Maar we hopen allemaal dat die 
oorlog zo snel mogelijk afgelopen is.”

Tekst: Jeanine Hendriks

SCHAATSEN
IN HORST

17 december t/m 8 januari

SCHAATSEN
IN HORST

17 december t/m 8 januari

VRIJWILLIGERS, SPONSOREN EN BEZOEKERS
BEDANKT VOOR EEN MOOI SCHAATSSEIZOEN!

JE KUNT NOG SCHAATSEN T/M 8 JANUARI
KOOP JE TICKETS VIA IJSBAANHORST.NL/TICKETS
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U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl 

Samen onderweg naar een mooie herinnering

24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

0478 533 226 / 06 2361 1350
www.petraduijkers.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

Onze Koen
Onze kleinzoon

Onze neef
een hart van goud

zoveel puurheid
zoveel humor

Onze quizmaster
Onze feestvierder

Onze sportman
Onze voetbalfan

Koen
We missen je nu al enorm.

Opa en oma Linders, Hans, Wilma, Henk, Rik, Anca, James, 
Danique, Freek, Jeanine, Angelique, Mat, Luuk, Loes, Ichelle, 

Bas, Sven, Marit

‘ik goj vandaag miene eige waeg’
Koen

Met pijn in ons hart, hebben wij geheel onverwacht afscheid 
genomen van

Koen Linders
Hij overleed veel te vroeg, op 21-jarige leeftijd.

lieve zoon en broer van
Rob en Jacqueline Linders - Spreuwenberg

Britt en Stan, Femke

geliefde kleinzoon van
Frans en Annie Linders

Familie Linders
Familie Spreuwenberg

26 december 2022
Dingsstraat 1
5963 HK Hegelsom

Wij zijn voor het laatst samen geweest met Koen op maandag 
2 januari. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de warmte en steun 
die wij mochten ontvangen, in welke vorm dan ook.

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen
hebben wij afscheid moeten nemen 

van onze lieve, zorgzame moeder en trotse oma

Annie Lucassen-Joosten
echtgenote van

Piet Lucassen †

Zij mocht 83 jaar worden

 Tienray: Mariëlle en Davy
  Thomas en Lieke
  Joris
  Saartje
  Skye

 Doorn: Cheryl en Wimco

Grubbenvorst, La Providence, 26 december 2022

Corr. adres: Familie van Vught,
Pastoor Maessenstraat 24a, 5865 BP Tienray

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in onze kerk O.L.V. Troosteres
der bedrukten te Tienray op maandag 2 januari 2023 om 10.30 uur, 
waarna zij begraven werd op het kerkhof van Tienray.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz
Tel. 06 19 07 69 59

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Te koop; Kwekersgrond 7 ha en 3 
ha met waterdruppel systeem voor 
container potteelt
Aerts 06 53 17 62 60

Te huur; 25 ha grond met 
waterdruppel systeem voor 
container potteelt
Aerts 06 53 17 62 60

Auto’s gevraagd, alle merken loop, 
sloop of schade. Direct geld en 
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48. 

Massage Voetbehandeling, klassieke 
massage. Info: www.mayproosten.nl

Wij schuren en lakken nog tafels 
J Derikx 06 10 95 42 20

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.



07

Criminaliteitscontrole
Gloednieuwe ondermijnings
bus ingezet in Sevenum
Politie Limburg beschikt sinds kort over een ondermijningsbus. 
Het is de eerste keer dat een politiebus op die manier wordt 
gebruikt, zoals dat in Limburg gebeurt. De bus werd in december 
voor het eerst in de praktijk ingezet tijdens een criminaliteitscon-
trole in Sevenum.

De ondermijningsbus is een poli-
tiebus die is omgebouwd tot 
wat het nu is, een geavanceerd 
mobiel kantoor. Het is de eerste 
keer dat een bus op deze manier 
in Nederland is opgebouwd. Het 
doel van de bus is om slimmer 
en efficiënter te kunnen werken 
op locatie. Daarom is de bus van 
grote meerwaarde, geeft een 
woordvoerder van de politie aan. 
“Zo kunnen bijvoorbeeld verdach-
ten gehoord worden tijdens het 
ruimen van hennep en kan op 
locatie meteen een beschrijving 
van de plaats delict plaatsvinden. 
Tevens kan een groot deel van de 
administratie ter plaatse worden 
gedaan.” De bus ziet eruit als een 
normale politiebus, maar heeft 
dus vele extra functionaliteiten. 
“Zo kunnen er foto’s en vinger-
afdrukken genomen worden, is 
er een mobiel röntgenapparaat, 
zijn er meerdere werkplekken en 
beschikt de bus over een back-
scatter scanner. Dit is een rönt-
genapparaat waarmee verborgen 
ruimtes gezocht kunnen worden 

in onder andere voertuigen en 
gebouwen.”

Eerste inzet
Op dit moment is er één bus, maar 
wellicht volgen er in de toekomst 
meer. “Dit is onder andere afhan-
kelijk van hoe de bus gebruikt 
wordt en hoe groot de vraag van 
collega’s is”, aldus de woordvoer-
der. De bus kan voor verschil-
lende doeleinden ingezet worden 
en werd voor het eerst gebruikt 
tijdens een grote criminaliteitscon-
trole in Sevenum. “Deze crimina-
liteitscontrole had verschillende 
doelen”, geeft de woordvoer-
der aan. “Denk aan het opsporen 
(illegaal) vuurwerk, mensen- en 
drugshandel, smokkelwaar en 
ondermijning.” Tijdens de controle 
zijn onder andere diverse voertui-
gen, 3 kilo illegaal vuurwerk en 
verdovende middelen in beslag 
genomen. Ook werden er enkele 
bekeuringen uitgedeeld voor ver-
keersgevaarlijke situaties.

Beeld: Politie Limburg

Ambitieuze missie Horster politiek: 
“We willen op nog meer gebieden 
koploper worden”
Het College van B&W van Horst aan de Maas is ambitieus, zo blijkt uit het gepresenteerde collegepro-
gramma. “Op veel fronten zijn we al koplopers, maar we willen dat op nog meer gebieden worden.”

Meer dan ooit werkt het college 
samen om de torenhoge ambities van 
Horst aan de Maas te bereiken. Het 
past bij de nadrukkelijke wens om de 
ambtelijke organisatie in Horst verder 
te professionaliseren. Daar hoort ook 
een stukje bestuurlijke vernieuwing 
bij, laat burgemeester Ryan Palmen 
weten. “Die is terug te zien in dit 
nieuwe collegeprogramma. Het pro-
gramma vloeit voort uit het eerdere 
hoofdlijnenakkoord van de gemeen-
teraad. We zien dit niet alleen als lei-
draad voor de komende jaren, maar 
ook voor de termijn daarna. We gaan 
voor een gezonde, ondernemende en 
duurzame toekomst van Horst aan de 
Maas.”

Enthousiasme
Wethouder Thijs Kuipers is enthou-
siast over de nieuwe manier van 
samenwerken binnen de Horster 
politiek. “Dit is het gevolg van dis-
cussies uit de gemeenteraad. We 
moeten elkaar meer dan ooit hel-
pen, in plaats van problemen ver-
groten.” Zijn collega Roy Bouten is 

het daar volgrondig mee eens. “Het 
systeem zoals we dat kenden stond 
onder druk. We pakken nu de regie 
weer in handen. Dit team is in staat 
om veranderende uitdagingen samen 
met de raad aan te gaan.” Ook wet-
houder Eric Beurskens is blij met de 
nieuwe werkwijze. “In het verleden 
voelde ik me soms eenzaam in mijn 
portefeuille. En op andere momenten 
miste je soms belangrijke informatie 
over bepaalde onderwerpen, omdat 
je de volledige focus op je eigen por-
tefeuille had. Nu werken we samen 
aan opdrachten.” Om de bestuurlijke 
vernieuwing binnen Horst aan de 
Maas te duiden, haalt burgemeester 
Palmen er een metafoor bij. “In het 
verleden waren we als een compe-
titieteam bij het tennis. Je kon indi-
vidueel een wedstrijd winnen, maar 
alsnog met je team verliezen. Nu 
zijn we een voetbalelftal. Winnen of 
verliezen doen we samen. Daarbij 
zijn we een ambitieuze club, die wil 
dat de inwoners van deze gemeente 
meer inzicht krijgen in de manier 
waarop we tot beslissingen komen.”

Ruimte voor verbetering
Ook de ambitie om op vele fron-
ten koploper te worden, past bij het 
idee van een succesvol voetbalteam. 
“Uit de cijfers blijkt dat inwoners in 
Horst aan de Maas over het alge-
meen heel tevreden zijn, maar op 
sommige fronten is nog ruimte voor 
verbetering”, zegt wethouder Elbert 
Joosten daarover. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat Horst nog niet op 
alle vlakken goed scoort. Met het 
onderliggende collegeprogramma 
moet dat over een aantal jaren wél 
het geval zijn. “Het zijn stippen aan 
de horizon. Het is logisch dat we die 
onderweg hier en daar moeten bij-
stellen, maar het gaat erom dat we 
de basis op orde hebben. We wil-
len als Horst aan de Maas op nog 
meer gebieden koploper worden, 
daar moet dit collegeprogramma bij 
helpen”, is Beurskens duidelijk. Het 
volledige collegeprogramma, met 
daarin alle speerpunten, is te vinden 
op de website van de gemeente. 

0501 \ nieuws
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Column
Keuzes
Kerst is de tijd van samenzijn. 
De feestdagen vieren we bij 
voorkeur met onze familie en 
vrienden. Er klinkt kerstmuziek 
door de straten als we onze 
kerstinkopen doen en de 
Top 2000 klinkt in menig huis 
of hard uit de speakers van 
de radio.

Ook in de gevangenis in Grave 
is de muziek van de Top 2000 
uit de verschillende cellen hoor-
baar. Veel van onze gedetineerde 
mannen zijn dan ook in een soort 
van ‘kerstsfeer’, tenminste; voor 
zover je dat kunt zijn als je vast zit. 
Immers, het dagprogramma blijft 
hetzelfde. Dit betekent concreet 
dat er geen enkel verschil is met 
de rest van het jaar. Natuurlijk is 
de afdeling door de gedetineerden 
zelf wel versierd.
Een gedetineerde man vertelde 
mij dat hij ondanks de kerstver-
siering toch weinig kerstgevoel 
had. Volgens hem was kerst in de 
gevangenis toch anders en was het 
lastig om binnen de muren van de 
gevangenis het gevoel van kerst 
vast te houden. Hij vertelde dat de 
meeste gedetineerden de feest-
dagen dan ook als extra zwaar 
ervaren. Ook al bereidt de kok een 
heerlijke maaltijd, dan nog is het 
nog steeds geen kerstdiner voor 
twee. Behalve natuurlijk als je met 
twee mensen op een cel zit, ver-
telde hij lachend. Nee, je bent en 
voelt je helemaal alleen. Dit heeft 
te maken met het feit dat er geen 
extra bezoekmomenten zijn of 
omdat ook op deze dagen de deur 
gewoon om 17.00 uur dicht gaat.
Zo ook tijdens Oud op Nieuw. 
Er zijn wel oliebollen, maar er is 
geen champagne, geen omhelzing 
om elkaar gelukkig nieuwjaar te 
wensen en geen vuurwerk. Wat er 
wel ieder jaar om exact 00.00 uur 
gebeurt, is dat er een paar minuten 
hard geschreeuwd wordt vanuit de 
cellen en tegen de deur of de muur 
wordt geklopt, om elkaar op die 
manier een gelukkig nieuwjaar te 
wensen.
Ondanks dat de gedetineerden iets 
gedaan hebben wat onacceptabel 
is waardoor ze nu een gevangenis-
straf uitzitten, realiseer ik mij 
rondom deze dagen nog meer dan 
normaal dat vrijheid een heel groot 
goed is. Dat realiseerde de gede-
tineerde man zich ook en hij sloot 
af met de woorden: ‘Tja, dit is de 
 consequentie van mijn keuze.’

Carla

Binnenkijken bij...

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

Dankbaar voor jouw liefde en warmte maar verbijsterd 
door de snelheid waarmee het leven door de dood werd 

ingehaald, hebben wij jou, Mam, Schoonmoeder 
en Oma moeten loslaten

Mia Bongertman - Bexkens
echtgenote van

Antoon Bongertman († 1999)

Ôs mam overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Sandra en Marcel
   Jessie en Martijn
   Lieke

Rene en Carin
   Jeffry

Pastoor Teeuwenstraat 62
5962 CB  Melderslo

Ôs mam ligt in haar eigen kamer waar gelegenheid is om 
persoonlijk afscheid van haar te nemen op donderdag 5 januari 
van 19.00 tot 20.00 uur in Zorghuis Het Heiakkerhuis, 
Patrijs 35 in Deurne.

Op vrijdag 6 januari begeleiden we ôs mam als gezin naar
Crematorium Boschhuizen in Venray.

In liefde losgelaten, hij die er altijd voor ons was, 
mijn man, onze pap en lieve opa 

 Frans Heetkamp 
* Raalte, 17 januari 1949

† Venlo, 27 december 2022       

echtgenoot van 

Marian Heetkamp - Jeucken

vader en opa van

Axel en Ellen
Dylan*, Lizzy, Suze 

Jim en Natasja
Aniek, Thijs

Witveldweg 90, 5961 ND Horst

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Voor  A l t i jd  B i j zonder  U i tvaartzorg

familie \ 0501 
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Hand in hand zijn we gegaan tot aan de drempel.
Positief en moedig is rustig ingeslapen

Joep Joosten

Nel Joosten - Hoeijmakers
Hij overleed op 71-jarige leeftijd.

lieve pap, schoonvader en supertrotse opa van

 Mieke en Ruud
    Jan, Nina
 Ralf

Horst, 23 december 2022
Gebr. Douvenstraat 21 
5961 DR Horst

Wij hebben afscheid genomen van Joep op vrijdag  
30 december 2022.

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, 
de mooie kaarten, de telefoontjes en de berichtjes. Dit doet 
ons goed.

Een speciaal woord van dank aan huisarts de Weert, dr. Meeder, 
dr. Reijers, dr. Martens en de medewerkers van Buurtzorg 
Horst-Zuid voor de liefdevolle zorg en aandacht die zij aan 
Joep hebben gegeven. 

Een ster in positief zijn
Een ster in doorzetten

Een ster in loslaten wat je niet meer kunt
Nu ben je een schitterende ster aan de 

hemel die straalt naar ons

Join Us succesvol in aanpakken 
eenzaamheid onder jongeren in 
Horst aan de Maas
In de gemeente Horst aan de Maas is er vanaf januari 2022 gestart met het project Join Us, een metho-
diek die gericht is op eenzame jongeren. De gemeente, preventiewerkers van ggz-instelling Vincent van 
Gogh en jongerenwerkers van Synthese bundelen hun krachten om eenzame jongeren te ondersteunen. 
Dit doen ze door tweewekelijkse meetings te organiseren waarbij ze jongeren met elkaar in contact 
brengen en zelf het gesprek aangaan. Jongerenwerker Caroline Keizer blikt terug op een succesvol 
eerste jaar.

Via Join Us worden er jongeren die 
behoefte hebben aan meer sociale 
contacten samengevoegd in een 
groep met het doel om sociale vaar-
digheden van jongeren te verster-
ken. Naast dat jongeren met elkaar 
in contact komen, is er ook veel 
ruimte voor individuele aandacht en 
het kijken naar persoonlijke uitda-
gingen en behoeftes van jongeren. 
Nadat in januari 2022 de aanmeldin-
gen binnenstroomden, werden er 
twee verschillende groepen opgezet: 
een groep voor jongeren van 12 tot 
18 jaar en een groep voor jongeren 
van 18 tot 25 jaar. “In beide groe-
pen zitten ongeveer twaalf jongens 
en meiden”, geeft groepsbegeleider 
Caroline Keizer aan. “Eén keer per 
twee weken is er een bijeenkomst 
en de reacties hierop zijn heel erg 
positief. Het is een proces waarbij 
er soms jongeren uitstromen, maar 
er blijven ook nieuwe jongeren zich 
aanmelden. Momenteel worden er 
alweer intakegesprekken gevoerd.”

Einddoel
Het mooiste vindt Caroline dat de 
jongeren elkaar inmiddels ook buiten 
Join Us weten te vinden. “Dat is ook 
waar we naar streefden: dat ze uit-
eindelijk hun eigen plan zouden trek-

ken en zelf sociale contacten, buiten 
Join Us om, op zouden pakken. Het 
is heel leuk om te zien dat de jonge-
ren een band hebben gevormd met 
elkaar en bij elkaar op verjaardagen 
komen of bijvoorbeeld samen gaan 
bowlen of schaatsen.” Ondanks dat 
de groep erg divers is, wordt ieder-
een geaccepteerd en gerespecteerd, 
geeft Caroline aan. “Ze hebben een 
groepsapp gemaakt, waardoor ieder-
een die zin heeft aan kan sluiten bij 
voorgestelde uitjes. Niemand wordt 
buitengesloten en dat is heel fijn. Dit 
was echt ons einddoel.” Dat betekent 
echter niet dat Join Us nu stopt. Er 
werd een pilot van één jaar gedraaid, 
maar deze is inmiddels verlengd. 
“Het is zo’n succes dat we gewoon 
doorgaan. Er blijven zich ook nieuwe 
mensen aanmelden. De vraag is er, 
dat blijkt inmiddels wel.”

Corona
Sinds corona is eenzaamheid onder 
jongeren een veelbesproken onder-
werp. Caroline ziet dat als iets 
positiefs. “Bij mijn werk als jonge-
renwerker op het Dendron College 
viel me op dat door corona jonge-
ren juist durfden te vertellen dat ze 
ergens tegenaan liepen”, legt ze uit. 
“Je hoorde dat natuurlijk ook veel 

in de media. Influencers kwamen 
ervoor uit, waardoor jongeren ook 
het gevoel hadden dat ze er meer 
over konden praten. Gelukkig is dit 
na corona ook gebleven.”
Caroline geeft aan dat het van belang 
is om niet te veel te focussen op pro-
blemen. “We hebben het best snel 
over problemen, maar we moeten 
niet vergeten dat het merendeel van 
de jongeren het heel goed doet en 
dat jongeren die problemen ervaren 
ook krachten en talenten hebben. 
Focus niet te veel op het probleem. 
Het mag er zijn en er moet naar wor-
den geluisterd, maar kijk ook vooral 
naar wat er wel goed gaat. Als je 
weet waar een jongere goed in is, 
kun je zijn of haar kracht ontdekken. 
Zo kan er meer de focus komen op 
talentontwikkeling.”
Caroline is bij dat het eerste jaar zo’n 
succes was. “Ik ben dan ook enorm 
trots op de jongeren dat ze de stap 
hebben gezet richting Join Us. Het 
kan een enorme drempel zijn om 
toe te geven dat je ergens tegen-
aan loopt. Als je er dan iets aan 
wilt doen, vind ik dat enorm knap.” 
Aanmelden voor Join Us kan via 
www.join-us.nu

Tekst: Floor Velthuizen

Terugblik 2022

Wandelweg 
in Sevenum
De Hoogbroek is een historische weg 
in het buitengebied van Sevenum, 
die tussen oude boerderijen door 
natuurgebied de Heesbeemd 
slingert. Veel wandelaars gebruiken 
deze route. Omdat de weg binnen 
een 60 km-zone ligt, maken 
bewoners zich zorgen over de 
verkeersveiligheid in de straat. Met 
een Veilig op Weg-campagne vragen 
zij om rekening te houden met de 
mensen die hier een ommetje maken 
en de bewoners van de straat.

De boodschap op de borden is 
daarom ‘Rij jij ook langzamer?’. 
Daarnaast is voor automobilisten 
ook op sandwichborden te zien 
dat de Hoogbroek een wandelweg 
is. “Dit is een mooi voorbeeld 
van een bewonersinitiatief dat op 
een positieve manier stuurt op 
gedragsverandering”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente. 
“60 hoeft namelijk niet altijd 60 te 
zijn; het is een maximumsnelheid. 
Soms is het beter om wat minder 
hard te rijden en rekening te houden 
met de omgeving en andere meer 
kwetsbare weggebruikers.”
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Niet meer door je knieën tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een oven op werkhoogte

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Hondenspeelveld in Sevenum zorgt voor plezier 
bij zowel hond als baas
Al bijna een jaar lang kunnen honden zich uitleven aan de Scheperstraat in Sevenum. Hier werd in maart 
2022 namelijk een hondenspeelveld geopend, waar de honden los kunnen lopen en met elkaar kunnen 
spelen. Het afgelopen jaar bleek dit niet alleen een succes te zijn voor de honden, maar ook hun baasjes 
komen met veel plezier naar het speelveld. “Het is super om terug te horen dat mensen steeds meer sociale 
contacten opdoen op het speelveld.”

Dat het hondenspeelveld zo’n 
groot succes is geworden, had 
Mirjam van Eijk, één van de 
vier initiatiefneemsters, alleen 
maar durven dromen. “Toen we 
halverwege maart officieel open 
gingen, kwamen er al heel veel 
mensen op af”, blikt ze terug. 
“Het liep storm en mensen waren 
laaiend enthousiast. Dat is eigenlijk 
niet veranderd, want sinds dat 
moment wordt het speelveld 
drukbezocht en komen mensen 
zelfs vanuit andere dorpen om hier 
hun hond te kunnen laten rennen. 
Het is fijn dat er nu een plek is 
waar honden dat kunnen doen.”

Sociaal contact
Niet alleen voor de honden is het 
fijn, Mirjam merkt namelijk dat 
ook dat hun baasjes graag naar het 
speelveld komen. “Je ziet echt dat 

mensen elkaar opzoeken”, vertelt ze. 
“We hebben inmiddels een groepsapp 
met mensen die wat dichterbij wonen, 
waar geregeld in wordt gevraagd 
of iemand zin heeft om een grote 
wandeling te maken.” Ook gaan de 
hondeneigenaren soms zonder hond 
op pad. “In juni zijn we met een 
aantal dames dat elkaar kent van 
het hondenspeelveld samen gezellig 
naar de kermis in Sevenum gegaan. 
Dat was lachen, gieren en brullen”, 
geeft Mirjam aan. “Het is mooi om te 
zien dat er zo veel sociale contacten 
worden opgedaan en dit horen we 
ook heel veel terug. Er zijn genoeg 
mensen die aangeven zich eerder 
eenzaam te hebben gevoeld. Door 
het hondenspeelveld horen zij er toch 
bij in het dorp en kunnen ze op een 
toegankelijke manier contact leggen. 
Je hoeft maar een appje te sturen en 
er komt altijd wel iemand.”

Positieve reacties
Vanwege alle leuke reacties beslo-
ten de initiatiefneemsters door te 
pakken. Zo werd er in september 
nog een speciale hondenwande-
ling georganiseerd, waarbij alle 
honden gezegend werden door de 
kapelaan. “Hier deden meer dan 
dertig mensen aan mee”, vertelt 
Mirjam. Daarna organiseerde de 
groep tijdens de feestdagen nog 
een sociaal samenzijn op het veldje 
met livemuziek. “We kwamen met 
ongeveer 25 man bij elkaar en het 
was heel sfeervol en gezellig. Het 
is superleuk dat mensen hier zo 
positief op reageren en daardoor 
hebben we nu al besloten dat we 
de hondenwandeling in 2023 weer 
organiseren. Deze zal plaatsvinden 
op 1 oktober.”

Tekst: Floor Velthuizen

Terugblik 2022
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Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst  / gemeente@horstaandemaas.nl  / 077 477 9777 

America
• Jacob Poelsweg 12 (realiseren pré-man-

telzorgwoning)
• Putweg 26 (wijzigen van dierenaantal, 

nieuwbouwstal en uitbreiding strostal)
• Putweg 26 (verlengen beslistermijn)
Broekhuizen
• Hiepterweg 1 (vastgesteld bestemmings-

plan 'Hiepterweg 1, Broekhuizen)
Broekhuizenvorst
• Nachtegaalstraat 1 (realiseren kleinscha-

lige B&B/horeca en paardenbak)
Griendtsveen
• Helenaveenseweg 42 (verbouw woon-

huis)
Grubbenvorst
• Lottumseweg 47 (vastgesteld bestem-

mingsplan woongebied 10 woningen)
• De Soom ong. (bouwen woning)
• Horsterweg 66a (uitgebreide procedure)
Hegelsom
• Dingsstraat 10 (geweigerde aanvraag)
• Bosstraat ong (bouwen woning)
• Tongerloseweg 14 (verbouwen woning)
Horst
• Wilhelminaplein (incidentele standplaats 

tijdens carnaval)
• Kasteelse bossen (kampeerontheffing 

nachtvissen)
• Venrayseweg 151 (vooraankondiging 

voorbereiding bestemmingsplan)
• Kranestraat 61 (verbouwen woonhuis)
• Stoktstraat 10 (plaatsen dakkapel)
• Rotvenweg ong. Horst (vastgesteld 

bestemmingsplan)
• Hoebertweg ong (HOR01 L 1444) ( 

verbouwen woning met bijgebouw en 
nieuwbouw garage)

• Middenpeelweg ong. (HOR01 I 113) (rea-
liseren van lage teelt ondersteunende 
voorzieningen)

Kronenberg
• Heesbredeweg (kampeerontheffing 

nachtvissen)

• Blaktdijk 34 (gerbruiken bijgebouw t.b.v. 
een prémantelzorgwoning)

Lottum
• Zandterweg 13 (het bouwen van een 

nieuwbouwwoning)
Melderslo
• Vlasvenstraat e.o. (carnavalsoptocht)
Sevenum
• Maarten de Vriesstraat 7 (bouwen distri-

butiecentrum)
• Frankrijkweg 20 (verbouwen van een 

pand)
• Zadelmakerstraat 1 (uitbreiden van 

woning)
Swolgen
• Mgr. Aertsstraat e.o. (carnavalsoptocht)

Gemeente Horst aan de Maas
• Belasting- en legesverordeningen 2023 

gemeente Horst aan de Maas vast-
gesteld. Het betreft de Verordening 
onroerende-zaakbelastingen 2023, 
Verordening reinigingsheffingen 
2023, Verordening rioolheffing 2023, 
Verordening rioolaansluitrecht 2023, 
Verordening reclamebelasting 2023, 
Verordening precariobelasting 2023, 
Verordening toeristenbelasting 2023, 
Verordening vermakelijkhedenretributie 
2023, Verordening marktgelden 2023, 
Verordening lijkbezorgingsrechten 2023, 
Legesverordening 2023.

• Verordening kwijtschelding gemeente-
lijke heffingen gemeente Horst aan de 
Maas 2023

• Algemene subsidieverordening 
gemeente Horst aan de Maas

• Doelgroepenverordening Horst aan de 
Maas 2022

• Grondprijsbrief 2023
• Verlenging Gedoogbesluit Tijdelijke 

Crisisnoodopvang Kasteelse Bossen (tot 
1 februari 2023)

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

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevings-
vergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wij-
zigingsplannen 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 9777.
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01 

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag 
Ochtend: 7.30-12.00 uur 
Middag: 12.30-16.00 uur

Contact en 
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie? 
Maak dan eerst een afspraak. 
Dat kan via de website of bel ons op 
nummer 077 477 9777.

2023

10 januari 2023

Raadsavond
Op dinsdag 10 januari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. 

Raadsavond
Onderdeel van deze raadsavond is het 
inwonerpodium. Tijdens het inwonerpo-
dium kunnen inwoners inspreken en dat 
kan ook gaan over onderwerpen die niet op 
de agenda staan.

Verder komen o.a. aan de orde het spreek-
recht van de (burger)raadsleden en de 
ingekomen brieven en raadsinformatiebrie-
ven. Over deze zaken kunt u ook inspreken 
tijdens deze vergadering.

Kijk voor een volledige agenda in het raad-
sportaal (www.horstaandemaas.nl/raad).

Inspreken
Wilt u gebruik maken van het inwonerpo-
dium of inspreken over een van de agen-
dapunten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór 
de vergadering contact op met de griffier 
(06–51 85 28 91 / griffier@horstaande-
maas.nl).

Meer informatie
Meer informatie leest u in het raadsportaal. 
De openbare vergadering is in de raad-
zaal van het gemeentehuis en begint om 
20 uur. U kunt de vergadering ook live 
volgen via het raadsportaal en Facebook 
(RaadHadM).

Kerstboom inleveren
Lever uw kerstboom in naast de bladkorf. 
Schud alvast zoveel mogelijk zand van de kluit. 
Of lever de kerstboom gratis in bij Kurstjens 
Recycling BV in Grubbenvorst op zaterdag
tussen 12.00 en 16.00 uur.

Kunstkerstbomen zonder verlichting: kringloop-
winkel of grofvuil.

Vanaf 1 januari 2023 bij Centraal Beheer 
Vrijwilligersverzekering
Bent u vrijwilliger of mantelzorger en woont 
u in Horst aan de Maas? Dan bent u voor 
uw vrijwilligerswerk meestal automatisch 
verzekerd via de vrijwilligersverzekering van 
de gemeente.

De gemeente heeft hiervoor vanaf 1 janu-
ari 2023 een nieuwe verzekeraar: Centraal 
Beheer.
Meer informatie:
horstaandemaas.nl/vrijwilligersverzekering.

Het gemeentebestuur en

medewerkers van de 

Gemeente Horst aan de Maas

wensen u een gezond en

gelukkig 2023!
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De raad bepaalt, college voert uit en de rechter toetst

Polarisatie is zó 2022, tijd voor een goed voornemen

Het nieuwe jaar

Noodopvang

Een jaar vol perspectief

De asielcrisis en Greenport, wie gaat hierover en handhaven we 
eerdere afspraken? In 2022 ging het meer dan ooit over rollen en 
verantwoordelijkheden. De rol van de gemeenteraad (kaderstellend, 
controlerend, vertegenwoordiging ), college (uitvoerend), burgemees-
ter (crisis en herstel) en rechter (toetst wet). Gezien de opgaven in 
2023 moeten we rollen, taken en grenzen blijven bewaken. 

Wat betreft Greenport, is de rol van de 
raad minder dan wij zouden willen. 
Wij staan ervoor open deze construc-
tie te herzien en de rol terug te pak-
ken. Bedrijventerrein Klaver 7 moet 
anders. Bij de vluchtelingenopvang 

in de Kasteelse Bossen ging het ook 
over rollen, waarbij de verantwoor-
delijkheid bij de burgemeester ligt. 
Echter, de raad heeft haar rol gepakt 
door een standpunt uit te spreken dat 
pleit voor meer definitieve vestiging. 

Die oproep is gehoord. Op de nale-
ving van wetgeving valt ook wat aan 
te merken. Onze fractie constateert al 
jaren dat beleid te vaak niet adequaat 
wordt gehandhaafd. Gelukkig is de 
afdeling versterkt. Het college heeft 
ruimte voor de uitvoering van lande-
lijke en provinciale regelgeving, ook 
wel medebewind genoemd. We zien 
nu wel dat overtreders bij de raad 
aankloppen. Ook hier gaat het over 
rollen, raadsleden horen zich niet te 
bemoeien met procedures. Het col-

lege heeft de raad daar terecht op 
gewezen, het is immers eigen beleid.
Asiel, stikstof, wonen, 2023 geeft 
genoeg uitdagingen. De omge-
vingsvisie biedt kansen om rollen 
van de gemeenteraad en het col-
lege opnieuw in te vullen. Met res-
pect voor grenzen en die van eerder 
gestelde kaders en wetten gaan we 
ons best doen de uitdagingen goed te 
volbrengen. 

Eveline Baas

Ik maakte me het afgelopen jaar zorgen over de toenemende polarisa-
tie. Daarbij bedoel ik het minder netjes met elkaar omgaan en vooral 
de verharding in het politieke en publieke debat. De verschillen lijken 
extremer en gaan vaker over de persoon. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) bevestigde afgelopen 29 december dat diezelfde 
zorg bij een meerderheid van Nederland heerst.

We zien dat vooral kleine groepen 
met een harde toon veel aandacht 
vragen en krijgen, onder meer in 
de media. Tegenstellingen wor-
den (onnodig) vergroot en moeilijke 
beslissingen worden vermeden. Het 

risico bestaat dan dat alleen mensen 
met een grote mond nog van zich 
laten horen en we de stille meer-
derheid missen. Gelukkig is er goed 
nieuws. Wetenschappelijk onderzoek 
spreekt ons gevoel namelijk tegen: 

op veel onderwerpen is feitelijk 
meer overeenstemming dan mensen 
denken en onderlinge verschillen in 
opvattingen groeien niet ten opzichte 
van eerdere jaren. Volgens het SCP 
vinden we ook zaken goed gaan, 
bijvoorbeeld onderlinge hulpvaar-
digheid en vertrouwen. En natuurlijk 
hebben we begrip voor groepen die 
van zich laten horen omdat ze wor-
den achtergesteld of omdat er niet 
naar hen wordt geluisterd. De zorgen 
zitten hem vooral in de hardere toon 

en het niet goed naar elkaar luiste-
ren.
Laten we daarom voor 2023 samen 
een goed voornemen afspreken voor 
thuis, bij onze verenigingen en in 
onze gemeenteraad, namelijk: het 
debat met elkaar aan durven gaan 
over de inhoud en daarbij respectvol 
luisteren naar elkaar. Zodat we dit 
jaar minder tegenover elkaar staan 
en weer meer naast elkaar.

Wilco Tilburgs

Het nieuwe jaar is aangebroken. Traditioneel een moment om de 
balans op te maken en te bepalen wat onze aandacht nodig heeft.

Het afgelopen jaar was een druk en 
bewogen jaar. Voor de PvdA namen 
nieuwe en frisse (burger)raadsleden 
zitting in de gemeenteraad met 
onze fractievoorzitter als ervaren 
kracht in het veld. Enthousiasme, 
gedrevenheid en positiviteit staan 
centraal staan bij ons. Wij vertellen 
graag het eerlijke verhaal vanuit 
betrokkenheid en binnen de 

mogelijkheden die er zijn.
Graag zien wij in 2023 vaker de mens 
centraal staan. De mens als spil in 
ons bestaan.
We willen graag allemaal (blijven) 
genieten van de leuke kanten die 
het leven te bieden heeft. Daar 
heeft ieder mens recht op. Enige 
creativiteit is soms nodig om dit 
haalbaar te maken. Dat we daarin 

verschillen van mens tot mens 
weten we allemaal en dat is tot 
bepaalde hoogte oké. Willen we 
echter voorkomen dat genieten een 
gunst wordt en de gezondheidszorg 
bereikbaar blijft, is het tijd voor actie. 
De steeds meer individualistische 
gedachte gaat ons hierbij niet verder 
helpen. Daarvoor zullen we moeten 
investeren in elkaar, waarbij het 
versterken van onze sociale basis 
enerzijds nodig is om iedereen in 
zijn of haar eigen kracht te kunnen 

blijven zetten. Anderzijds is het van 
zeer groot belang dat we de zorg 
gezond dienen te houden en dat we 
hier prioriteit aan geven. Voor ons 
als PvdA staat de mens en diens 
gezondheid altijd centraal en zullen 
we in 2023 hier extra aandacht voor 
vragen als fractie. Aandacht die hard 
nodig is.

Silvie Schreurs

In de raadsvergadering van 20 december hebben we onze burgemees-
ter opgeroepen om zijn besluit over de noodopvang in Horst te her-
overwegen en de noodopvang te verlengen. Daarnaast dienden we 
samen met D66-GroenLinks, PvdA en Perspectief een motie in over de 
sluiting van de opvanglocatie.

In de zomer van 2022 stak gemeente 
Horst aan de Maas haar nek uit toen 
gemeenten werden opgeroepen om 
op zeer korte termijn noodopvang 
te realiseren voor vluchtelingen. Bij 
besluit van de burgemeester werd in 
Horst in allerijl een noodopvang gere-

aliseerd. Die opvang bleek een succes. 
Talloze vrijwilligers, de buurtbewoners 
en de gemeente lieten zien dat Horst 
aan de Maas een veilige haven is voor 
kwetsbare doelgroepen.
Dat dit niet vanzelfsprekend is, zal bij 
de meeste lezers bekend zijn. Vaak 

ontstaat er weerstand tegen een 
vluchtelingenopvang, of ontwijken 
gemeentebestuurders verzoeken van 
de Rijksoverheid om opvang te reali-
seren. Hier gaat dat anders. Dat bleek 
onder meer door de massale opkomst 
van belangstellenden bij de raadsver-
gadering van 20 december.
Per 9 januari zal de noodopvang slui-
ten, de bewoners van de noodopvang 
verhuizen naar een nog te realiseren 
noodopvang in Landgraaf. Een besluit 
waar onze fractie moeite mee heeft. 

We hebben begrip voor de moeilijke 
keuze die de burgemeester heeft 
moeten maken, maar wij gunnen de 
bewoners van ‘onze’ noodopvang 
een langer verblijf in Horst zonder 
de onzekerheden van een nieuwe 
verhuizing. We zijn trots op wat onze 
gemeente heeft laten zien de afgelo-
pen maanden en hadden dit daarom 
graag een vervolg gegeven.

Roel van Leendert

Het jaar startte met de verkiezingscampagne. Het resultaat van deze campagne werd bekroond op 13 
maart in ’t Gasthoes. Daar stonden we samen, trots en vol spanning te kijken naar de uitslagen. Het 
resultaat: drie zetels. Een geëmotioneerde Thijs Lenssen mocht de eerste woorden uitbrengen na deze 
fantastische zegen. Vanaf dat moment zijn we verder gegaan met het uitdragen van waar we voor staan.

Zo hebben we al resultaten behaald 
zoals het ‘wakker maken’ van de 
Rekenkamer, heeft het college naar 
ons geluisterd en is het veegplan 
opnieuw ingediend zonder ingrij-
pende plannen. Maar ook hebben we 
ons kritisch opgesteld waar het nodig 

was. We hebben ons al vanaf het 
begin kritisch opgesteld richting bij-
voorbeeld biomassacentrales en de 
verdozing van ons landschap. Hoewel 
onze moties niet werden aange-
nomen, is de houding van de raad 
inmiddels wel veranderd.

Verder hebben we gezorgd dat 
meer informatie over de gang van 
zaken rond de Wingerd op tafel is 
gekomen. Daarnaast zorgden we 
voor extra aandacht voor de LHBTI-
gemeenschap en riepen op om goed 
voor vluchtelingen te zorgen.

Dit jaar gaan wij er weer met de 
juiste instelling tegenaan en zul-
len de bevolking van Horst aan de 
Maas zo goed mogelijk vertegen-
woordigen. Om dit zo goed mogelijk 
te doen, gaan we graag in gesprek 
met inwoners en zijn we blij met de 
brieven die we mogen ontvangen. Zo 
weten wij ook wat er écht speelt.
Dit jaar gaan we ook verder de poli-
tiek toegankelijker te maken. We 
houden de raad en het college scherp 

en onze inwoners op de hoogte van 
wat er speelt. Zo leggen we bijvoor-
beeld uit wat we doen en delen we 
de resultaten op onze socials. Heb jij 
de behoefte om mee te doen? Neem 
dan contact op.
Namens Perspectief Horst aan de 
Maas wensen wij iedereen een 
gelukkig nieuw jaar.

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

VVD Horst aan de Maas

PvdA Horst aan de Maas

CDA Horst aan de Maas

Perspectief Horst aan de Maas
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Column
Reflectie
Het staartje van de coronapan-
demie, de inval van Rusland in 
Oekraïne, grensoverschrijdend 
gedrag bij de vleten, apenpok-
ken, torenhoge inflatie en 
(energie)prijzen die door Jan 
Modaal niet meer op te hoesten 
zijn: opsommend lijkt 2022 in 
eerste instantie een jaar om 
gauw te vergeten.

Zeker wanneer je bedenkt dat 
bovenstaande slechts het topje 
van de ijsberg is. Afgelopen jaar 
stond bol van de crises. Die van 
corona verdween naar de achter-
grond, maar energie, vluchtelingen 
en stikstof drongen om voorrang 
toen gezocht werd naar opvol-
ging. Wie over enkele eeuwen 
2022 onder de loep neemt tijdens 
een geschiedenisles, zal in eerste 
instantie weinig positiefs vinden. 
En dat is onterecht. Er was name-
lijk ook heel veel moois, waardoor 
het afgelopen jaar wel degelijk 
kleur heeft. Toegegeven: ook bij 
ons, een gezin met twee fulltimers 
en twee jonge kinderen, was het 
soms een uitdaging om de eind-
jes aan elkaar te knopen. Maar 
voor wie was het dat niet? Draai 
het eens om: corona verdween 
naar de achtergrond en kroegen 
en pleinen stroomden als vanouds 
vol. Publiek keerde terug naar de 
stadions en evenementen waren 
vaker dan ooit uitverkocht. We gin-
gen met z’n allen weer massaal op 
vakantie. Inflatie? Volgens mij zit er 
nog wel een beetje rek op.
Ook op persoonlijk vlak was het 
een jaar om lang te heugen. 
Na bijna dertien jaar wisselde ik 
van baan en kwam terecht bij de 
redactie van de krant die u nu 
leest. We genoten van goed gezel-
schap en uitjes met het gezin. 
Er was hoop, omdat een relatief 
nieuwe behandelmethode ervoor 
zorgt dat de levenskwaliteit van 
mijn zieke vader toegenomen 
is. Er werd genoten, van de stre-
ken van Veerle en Flore, van de 
spanning in De Koel en op muzi-
kaal vlak van een aantal van mijn 
jeugdhelden tijdens Jera On Air. 
Toen wist ik nog niet dat het hoog-
tepunt nog moest volgen. Op de 
valreep van 2022 was er nieuw 
leven. Maud. De dochter van m’n 
zusje. Ze maakte me peetoom en 
is, op m’n twee eigen meisjes na 
natuurlijk, de mooiste baby die ik 
ooit zag. 2022 een jaar om gauw te 
vergeten? Lijkt me niet. 

Jelle

LeesVanHees

I ngezonden b r ief

Verkassen, waarom niet dubbele opvang?
Een paar dagen geleden liep ik langs onze ‘ijsbaan’. Een groep kinderen had daar veel plezier, hoewel ze nogal onbeholpen op de schaatsen 
stonden en vaak weggleden. Eén van de kinderen trok ik, buigend over de reling, weer overeind. Een dankbare glimlach. Een gesprek met 
enkele leerkrachten volgde.

Ze hebben zo’n plezier, zeiden ze. 
Ze kennen het verschil tussen op 
kunststof of ijs schaatsen niet. 
Veel zijn vluchteling uit Syrië of 
Afghanistan. Twee klampten zich aan 
de arm van een leerkracht vast. Ze 
hebben ons zo hard nodig, zei hij. 
Wij bieden ze een beetje houvast. 
Ze wonen nu al een poosje in de 
Kasteelse Bossen. Die opvang wordt 
nu afgebroken. Weer moeten ze 
weg, zei hij. Ze gaan van hot naar 
her. Ik begreep het. Bestuurders 
zijn snel tevreden. Natuurlijk zijn er, 

zeker achteraf, redelijke argumenten 
waarom het besluit aanvaardbaar 
lijkt. Maar als er veel betere 
argumenten zijn om deze mensen 
een keer minder heen en weer te 
slepen, dan zou je daar toch voor 
open moeten staan? Minder vaak 
opbouwen of afbreken van een kamp. 
En de kinderen hoeven niet weer na 
een kort poosje vertrouwde gezichten 
voor vreemde te verwisselen. Hoe 
hecht je je dan ooit? En waarom 
niet in Horst langer open en in 
Landgraaf ook opvangen? Dan 

help je Ter Apel echt. Alle politieke 
partijen met een warm hart steunden 
een motie om het kamp open te 
houden. Helaas, de burgemeester 
heeft de beslissingsbevoegdheid 
en laat zijn macht gelden, minder 
het hart, minder de logica. De raad 
is dus, anders dan ze denken, niet 
de baas in Horst aan de Maas en de 
burgemeester laat dat voelen. Net 
als anderen snappen de leerkrachten 
niets van dit machtsspel.
Is imago belangrijker dan het belang 
van de vluchtelingkinderen? Ook een 

volgende keer zullen hulpverleners 
weer de handen uit de mouwen 
steken. Hun belang is mensen 
helpen, niet de burgemeester. 
Ik heb waardering voor al die 
onbaatzuchtige hulpverleners. 
Voor de vluchtelingen en deze 
hulpverleners en andere betrokkenen, 
de beste wensen voor 2023.

Andries Brantsma 
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

Bespreking poll 2022 week 51

Alles is duurder geworden in 2022: de boodschappen, energie en brandstof. Of en in hoeverre de inflatie in 2023 eventueel verder stijgt, is nog 
onzeker. Is dat voor gezinnen reden om zich zorgen te maken om hun financiële situatie in het nieuwe jaar?

Momenteel rijzen de energieprijzen de pan uit. 
Sommige Nederlanders betalen wel 800 euro 
per maand voor gas en licht. De overheid heeft 
voor 2023 een energieplafond ingesteld, maar 
ook daar zijn nog veel onduidelijkheden over. 
Hoe je het ook wendt of keert: interen op de 
spaarrekening houdt een keer op. Daarnaast 

hebben we ook nog te maken met externe 
factoren zoals de oorlog in Oekraïne, waardoor de 
boodschappen of benzine duurder worden.
Niet iedereen heeft te maken met extra kosten, 
als het op energie aankomt tenminste. Er zijn ook 
mensen met een vast contract, een goed loon 
en een stabiele financiële situatie. Het worden 

er echter steeds minder. Toch is het is niet alleen 
maar kommer en kwel. We zijn gewend om in luxe 
te leven, maar is dat wel nodig? Luxe producten 
vermijden kan voor meer financiële stabiliteit 
zorgen. En ook energiebesparende maatregelen in 
huis, zorgen wellicht voor wat extra ademruimte. 

Een nieuw jaar, een nieuwe ik. Nu Oud en Nieuw achter de rug is hebben veel mensen weer goede voornemens. Vol goede moed worden er mas-
saal abonnementen bij de sportschool afgesloten, vindt de laatste peuk z’n weg naar de asbak en wordt er geroepen dat we dit jaar écht gaan 
minderen met de alcohol en meer tijd aan het gezinsleven gaan besteden. In veel gevallen sneuvelen die goede bedoelingen nog voor de lentezon 
zich aan de horizon laat zien. 

Ieder jaar weer blijkt dat het gros van de goede 
voornemens het einde van het jaar niet haalt. 
Patronen doorbreken is voor mensen nu een-
maal lastig. ‘De beste indicator voor toekom-
stige prestaties, zijn prestaties uit het verleden’, 
zei een wijs man ooit. Met andere woorden: we 
willen best veranderen, maar kunnen het niet 

echt. Komt het omdat de gestelde doelen wellicht te 
ambitieus zijn? Is het streefgewicht een onhaalbare 
stip aan de horizon en is het wellicht al mooi als we 
niet stoppen met roken, maar wel drastisch minde-
ren? Of zit het nu eenmaal ingebakken in ons DNA 
om niet te willen veranderen? In veel gevallen is de 
eerste stap misschien te groot en de wens niet con-

creet genoeg. Het maakt dat goede voornemens in 
verreweg de meeste gevallen een wassen neus zijn. 
Of is dit jaar anders en ga jij jouw leven écht veran-
deren? Maak jij jouw goede voornemens wel waar, 
of begin je er überhaupt niet aan?

Goede voornemens zijn een 
wassen neus

Ik heb zorgen over mijn financiële situatie in 2023

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaasPoll

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

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM



14 sport \ 0501 

PR’s, finaleplaatsen en medailles

Succesvolle Swimmeet 
Maastricht voor HZPC
Na twee jaar afwezigheid door corona vond op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december traditiege-
trouw de Swimmeet in Maastricht plaats. HZPC nam deel met een groep van acht zwemmers, vier zwemsters, 
drie juryleden, de coaches Marièlle en Manon en veel supporters.

De zwemmers van HZPC boekten 
veel persoonlijke records, finale-
plaatsen en medailles. In het medail-
leklassement eindigde HZPC op een 
negende plek, dankzij zes gou-
den, vijf zilveren en een bronzen 
medaille. In het puntenklassement, 
dat werd berekend op basis van het 
aantal finaleplaatsen, eindigde HZPC 
als elfde. 

Goud
Tijn van Kuijk en Koen Koster behaal-
den met z’n tweeën alle medailles. 
Tijn veroverde een gouden medaille 
op de 50 en 100 meter vrijeslag, 50 
meter schoolslag, 100 meter vlin-

derslag en 100 meter wisselslag. Op 
de 50 meter rugslag won hij zilver. 
Koen stond op het hoogste podium 
voor zijn mooie tijd op de 50 meter 
schoolslag. Op de 100 meter school-
slag, 50 en 100 meter vlinderslag en 
100 wisselslag behaalde hij zilver en 
op de 100 meter rugslag won hij de 
bronzen medaille.

Verbetering
Daarnaast werden diverse finale-
plekken behaald door Benthe van 
de Ree, Björn Piket, Ilse Versteegen, 
Jesse Jacobs, Meike van de Ree, 
Serafina Vlijt en Sjors Lemmers. Bijna 
iedereen zwom een of meer per-

soonlijke records. De grootste ver-
betering kwam op naam van Joost 
Stelt, die zijn pr op de 50 meter vlin-
derslag aanscherpte met liefst twaalf 
seconden. Ook Stephan Sjeptoera 
en Guido Jacobs lieten zien wat 
voor progressie zij hebben geboekt. 
Stephan verbeterde onder meer zijn 
pr met negen seconden op de 100 
meter wisselslag. De beste presta-
tie van Guido Jacobs was op de 50 
meter schoolslag, waar hij een pr 
van 6 seconden onder het vorige 
zwom.

Tekst: HZPC 

Crist Coppens

077 398 37 94 www.coppens.keurslager.nl 
Verstand van lekker eten!

Alleen dinsdag 10 januari 2023

Gehakt half om half
1 kilo halve prijs

Zoek je een kleinschalige 
sportomgeving in een unieke 
binnen- én buitenlocatie met 
persoonlijke aandacht én 
professionele begeleiding check 
dan het aanbod van Fitworkz: 
www.fitworkz.nl en volg ons 
www.instagram.com/Fitworkz_
horst of www.Facebook.com/
Fitworkzhorst

Bedrijf: Fitworkz 
Eigenaar: Juriën Beterams en Nancy Hendrikx 
Adres: Kreuzelweg 3C 
Plaats: Horst 
Telefoon: 06 42 25 75 16 
E-mail: info@fitworkz.nl 
Website: www.fitworkz.nl 
Sector: Sport 
Start: 1-1-2023 

Activiteiten 
Fitworkz biedt vanuit een unieke 
binnen- én buitenlocatie small group 
trainingen, PT- en duo trainingen 
aan. Ook voor bedrijven bieden wij 
een passend programma. 
Tevens is er een sportfysiothera-
peut voor een korte lijn naar her-
stel bij eventuele klachten. Ook 
voor vragen met betrekking tot 
voeding en afvallen kun je bij ons 
terecht en hebben we een BGN-

gewichtsconsulent in huis. 

Doelgroep 
Voor iedereen die wil investeren in 
zijn of haar gezondheid en fitheid en 
professionale begeleiding en per-
soonlijke aandacht zoekt. 

Onderscheidend vermogen 
Fitworkz onderscheidt zich door: 
• PROFESSIONELE BEGELEIDING door 

gecertificeerde trainers, erkende 

sportfysio en erkende BGN-
gewichtsconsulent. 

• PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR 
JOUW DOELSTELLINGEN door in 
een kleinschalige setting gezien 
en gehoord te worden, daar waar 
individueel, in duo of in een 
kleine groep wordt getraind met 
aandacht voor jouw eigen doel-
stellingen en het bieden van een 
stok achter de deur. 

• EEN UNIEKE TRAININGSLOCATIE 
BINNEN ÉN BUITEN waarin altijd 
gesport kan worden en waarbij 
ook gebruik kan worden gemaakt 
van het obstacle parcours in het 
nabijgelegen Aardbeienland. We 
kunnen natuurlijk ook heerlijk 
sporten in de prachtige Kasteelse 
Bossen.

Fitworkz

Starter in de regio
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Pas 26 jaar, maar hij heeft het goed voor elkaar. Naast dat hij blij is met zijn baan in de particuliere opspo-
ring, is hij tevreden in zijn eigen appartement in Horst en vult hij zijn vrije tijd het liefst in met het maken 
van muziek. Deze week wordt Lukas Derksen geplukt.

Van jongs af aan staat het leven 
van Lukas in het teken van 
muziek. Hij werd geboren in 
Broekhuizenvorst, waar hij op zijn 
6e al de bugel oppakte om bij de 
fanfare te gaan. Toen hij op zijn 
10e samen met zijn ouders en jon-
gere broer naar Horst verhuisde, 
omdat ze daar een nieuwbouwwo-
ning vonden, ruilde hij de bugel in 
voor de trompet. “Ik werd toen lid 
van de Harmonie van Horst en daar 
maakt de bugel geen onderdeel 
van uit”, legt Lukas uit. Dit bete-
kende echter niet dat hij helemaal 

stopte met het andere instrument. 
Sterker nog, door zijn jeugd heen 
pakte hij steeds meer instrumenten 
op. Inmiddels speelt hij onder andere 
piano, gitaar, accordeon, trompet en 
viool. “Ik heb thuis wel 25 instrumen-
ten liggen. Ik heb misschien een pro-
bleem”, lacht Lukas. Een echte favoriet 
heeft hij niet. “Ieder instrument heeft 
iets eigens en dat vind ik interessant 
om te ontdekken. Een keuze maken is 
dan lastig.” Ook zijn stem gebruikt hij 
als instrument, want vanaf zijn 19e is 
Lukas begonnen met zingen. “Dat vind 
ik ook superleuk om te doen.”

Muziekfamilie
Het muzikale heeft Lukas deels van 
zijn ouders. “Zowel mijn vaders 
kant van de familie als die van mijn 
moeder zijn echte fanfarefamilies. 
Mijn opa heeft in het leger trompet 
gespeeld en pap is ook altijd blaas-
muzikant geweest.” Toch deed nie-
mand dit in de mate waarin Lukas het 
doet. “De meeste familieleden spe-
len één of twee instrumenten, ik ben 
de eerste die doorgeslagen is”, grapt 
hij. Toch zit een mindere kant aan het 
verhaal. “Doordat ik erg op muziek 
gericht was, val je op school een 

beetje buiten de boot”, legt Lukas uit. 
“Er is toen een periode geweest dat 
ik gepest werd, omdat mijn persoon-
lijkheid en hobby’s anders waren dan 
die van de meeste andere kinderen. 
Daardoor was ik erg op mezelf.”

Andere richting
Nadat hij de middelbare school 
afrondde, ging Lukas, tegen alle ver-
wachtingen in, totaal iets anders 
doen. “Ik ben de ICT ingegaan”, ver-
telt hij. Inmiddels werkt hij al vijf jaar 
fulltime in de particuliere opsporing 
bij het privé detectivebureau Digitale 
Opsporing in Horst. “Dit werk bevalt 
me heel erg goed. Ik nam contact op 
voor een afstudeerstage en daarna 
vroegen ze me om daar te blijven 
werken. Ik hou me voornamelijk bezig 
met onderzoeken naar fraude en het 
ontwikkelen van digitale recherche 
software.”
Toch blijft muziek een grote rol spelen 
in Lukas’ leven. “Ik heb twee bands: 
Bananabox en een nog niet genaamde. 
Deze bestaat vooral uit mensen die 
komen uit songwriting groepjes die 
we hebben opgericht. Daarnaast doe 
ik ook verschillende projecten in de 
muziek. Onlangs ben ik gevraagd om 
de achtergrondmuziek van een theater-
stuk te gaan schrijven, wat ik ontzet-
tend interessant en uitdagend vind.” 
Vervelen doet hij zich dus niet. “Ik vind 
de afwisseling van muziek heel erg 
leuk”, geeft Lukas aan. “Alle aspecten 
zijn leuk en als ik te lang op één ding 
focus, wordt het saai. Zit ik te lang in 
een rockbandje, dan wil ik weer iets 
anders proberen. Een tijdje terug heb 
ik samen met de dirigent uit Peel en 
Maas gitaar toegevoegd aan zijn fan-
fare. Dit hebben we in Horst nu ook 
gedaan. Dat is weer eens iets anders 
en zo blijven er nieuwe dingen ont-
staan om te leren.” Dat is dan ook wat 
Lukas belangrijk vindt. “Ik blijf graag 

nieuwe dingen doen en leren, om zo 
telkens weer meer ervaring op te doen 
in de muziek.”

Eigen plek
Sinds 2,5 jaar woont Lukas op zichzelf 
in Horst. Hij kocht hier een apparte-
ment, waar hij heel tevreden mee is. 
“Het was even wennen op het begin”, 
lacht hij. “Af en toe is het een chaos 
en is het moeilijk om alles bij te hou-
den met mijn fulltimebaan en andere 
hobby’s. Maar aan het einde van de 
dag heb ik het meestal wel goed voor 
elkaar, daar ben ik trots op.”
Naast de muziek steekt Lukas zijn 
vrije tijd graag in de sport. “Ik doe aan 
hardlopen, mountainbiken en kungfu. 
Ik wilde altijd al een ‘martial art’ doen 
en vond kungfu een goede keuze, 
omdat er naast puur vechttechnie-
ken ook meer intern gekeken wordt.” 
Verder brengt Lukas zijn tijd graag 
door met vrienden. “Iedere week de 
kroeg in trekt mij niet, maar ik kom 
graag met vrienden thuis samen om 
muziek te maken en dingen op te 
nemen. Hier ligt mijn passie en in 
Horst heb je heel veel muzikanten die 
er hetzelfde over denken, waardoor er 
altijd wel iemand is om iets mee op te 
nemen. Het grote aantal muzikanten is 
echt iets dat Horst uniek maakt.”

TK: Toekomstplannen
Een echt beeld van zijn toekomst 
heeft Lukas niet. “Daar ben ik veel te 
impulsief voor”, geeft hij aan. “Qua 
muziek zie ik mezelf gewoon nog 
van alles uitproberen, net zoals ik dat 
nu doe. Of ik voor altijd in Horst blijf, 
weet ik ook nog niet. Ik maak keuzes 
op de momenten zelf en ben niet het 
type dat heel erg vooruit plant. ‘Go 
with the flow’ en ik zie het wel.”

Tekst: Floor Velthuizen 
Beeld: Miguel Plummen

Lukas Derksen Horst
Geplukt

In klederdracht
Ze kennen elkaar al sinds de brugklas en nog altijd ziet deze groep vriendinnen, die oorspronkelijk alle-
maal uit Sevenum komen, elkaar ieder jaar op feestjes en andere gelegenheden. In het jaar dat ze Sarah 
zagen, ontstond de traditie om ieder jaar een weekendje weg te gaan naar een andere stad in Nederland. 
Na twee jaar noodgedwongen thuis te zijn gebleven vanwege corona, stond afgelopen november eindelijk 
weer een weekendje weg op de agenda van de dames. De tocht ging dit keer naar Volendam waar ze, 
ondanks drie uur vertraging op de heenweg, een gezellig weekend hadden. Er werd ook tijd vrijgemaakt 
om de HALLO te lezen. Dat gebeurde, zoals dat de gewoonte is in Volendam, in bijpassende klederdracht. 

HALLO op reis
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Gevarieerd programma
Nieuwjaarsconcert Koninklijke 
Harmonie van Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst houdt zondag 8 januari 
haar Nieuwjaarsconcert. Tijdens dit concert kan het publiek 
genieten van een gevarieerd programma in de theaterzaal van 
‘t Gasthoês.

De jeugdharmonie onder leiding 
van Bart Wolters opent het con-
cert met opzwepende popnum-
mers en vrolijke volksmuziek. 
Vervolgens spelen de slagwerk-
groep onder leiding van Hans 
Vloet en het harmonieorkest 
onder leiding van Geert Mooren. 
Het harmonieorkest dompelt het 

publiek onder in Weense sfe-
ren. De slagwerkgroep brengt 
een gevarieerd programma op 
de planken met medewerking 
van de talentvolle zanger Tijs 
Hermkens. Uiteraard staan er ook 
enkele bijzondere muzikale ver-
rassingen op het programma. Het 
concert begint om 14.00 uur.

Wij zijn een kleinschalig zelfstandig zorgcentrum, 
prachtig gelegen in het groen en dichtbij het centrum 
van Grubbenvorst. Bij La Providence bieden we zorg 
in een veilige en passende omgeving voor ouderen 
in een kwetsbare positie die niet meer in staat zijn 
om thuis te wonen én we ondersteunen inwoners van 
Grubbenvorst en omgeving om zolang mogelijk thuis 
te kunnen blijven wonen. Dit doen we samen met onze 
partners in de regio.

Vanuit onze visie “de beste plaats dicht bij (t)huis”, 
geven wij vorm en inhoud aan het bieden van een fijn 
leefklimaat binnen een veilige huiselijke omgeving 
wanneer je op ondersteuning, begeleiding en of 
behandeling aangewezen bent.

La Providence 
Ursulinenweide 5 
5971 ED  Grubbenvorst 
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!

La Providence is op zoek naar enthousiaste collega’s:

LOGISTIEK 
MEDEWERKER
8-13 uur per week 
Afdeling Facilitair service bureau

GASTVROUW/-HEER
uren in overleg tot max. 20 uur per week
Afdeling Horeca

Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig? Denk je in 
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken 
met humor en respect voor cliënten en collega’s? Dan willen 
wij graag met jou in gesprek.

Naast een passende salariëring en secundaire arbeids-
voorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een prettige werk- 
en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en gewaardeerd 
wordt en waar ambities een kans krijgen zich te ontplooien.

Enthousiast?
Bekijk dan onze vacatures op onze website  
www.laprovidence.nl  
en stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl.

Kom jij onze teams versterken?

We heten je alvast van harte welkom!

Gemengd Koor Tienray gestopt
Het Gemengd Koor Tienray is eind 2022 na 52 jaar officieel gestopt. Aanleiding voor dit besluit is het feit dat de 
stijgende gemiddelde leeftijd van het nog maar kleine groepje zangers ertoe leidde dat het koor niet meer kon 
brengen wat het vroeger wel deed.

Het koor repeteerde elke maandag-
avond, onder leiding van een aantal 
dirigenten met ieder zijn eigen manier 
van werken. De repetities waren leer-
zaam maar vooral ook gezellig. In de 
beginjaren ging het koor geregeld op 
concours, waar soms prima resultaten 
werden behaald. In Tienray werden 

vaak concerten georganiseerd met 
meerdere andere koren. Tot voor kort 
zong het koor nog elke week in de 
kerk. Daarnaast zong het tijdens alle 
feestdagen een speciale mis.
Het koor ging regelmatig op reis. 
Binnen Nederland maar ook in 
Duitsland werden onvergetelijke 

uitstapjes gemaakt. Meestal waren 
die reisjes gekoppeld aan optredens. 
Maar wat de deelnemers vooral zal 
bijblijven zijn de uren na het optreden, 
wanneer nog vele liedjes werden 
gezongen onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Nieuwjaarsconcert Harmonie Unie
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum organiseert na twee jaar van corona op zondag 8 januari weer haar 
jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Het concert heeft als thema ‘Circle of Life’ en is de voorloper van de grote 
Proms Sevenum concerten in juli.

Tijdens dit Nieuwjaarsconcert laten 
onder meer de slagwerkgroep onder 
leiding van Lars Bruijnen, het oplei-
dingsorkest en het harmonieorkest 
onder leiding van Jules Hermkens hun 
muzikale klanken horen. Onderdeel 

van het opleidingsorkest van harmo-
nie Unie is de startersgroep onder 
leiding van Rob Jacobs. Tijdens het 
concert passeren diverse verrassingen 
op het gebied van presentatie, zang 
en nog veel meer de revue.

Het concert begint om 14.00 uur en 
vindt plaats in cultureel centrum 
De Wingerd, Maasbreeseweg 2 in 
Sevenum. De deuren zijn vanaf 13.30 
uur geopend. In de pauze en na afloop 
van het concert is de horeca geopend.

Inschrijving Rundje um ut Hundje 
geopend
De inschrijving voor de zevende editie van Rundje um ut Hundje is zondag 1 januari geopend. Dit jaar vindt 
het hardloopevenement op zaterdag 29 april in het centrum van Horst plaats.

Vorig jaar is het parcours van Rundje 
um ut Hundje gewijzigd. Gezien de 
positieve reacties heeft de organisa-
tie besloten ook dit jaar het parcours 
over het Gasthoêsplein en door Hof te 
Berkel uit te zetten. In de voorberei-

ding is ditmaal extra aandacht voor de 
jeugd. In april is er weer een aantal 
hardloopclinics. Op deze manier wil 
de organisatie kinderen motiveren 
om meer te bewegen en hen voor te 
bereiden op deelname aan het Rundje. 

Inschrijven voor Rundje um ut Hundje 
kan via www.rundjeumuthundje.nl/
inschrijven 
De eerste 500 inschrijvingen 
ontvangen een Rundje um ut Hundje 
hardloopshirt.

Boorekielebàl van de Kleffe Zök
Joekskapel Kleffe Zök neemt de inwoners van Horst aan de Maas vrijdag 20 en zondag 22 januari voor de 
tweede mee terug naar carnaval uit de jaren zeventig. Plaats van handeling van het Boorekielebàl is café 
Anja van de Smid.

De leden van Kleffe Zök selecteerden 
de beste carnavalsliedjes uit de jaren 
zeventig van carnavalsvereniging D’n 
Dreumel. Vervolgens schreven ze de 
oude partituren om naar klinkende 
arrangementen voor hun eigen 
gezelschap. De aanwezigen kunnen 
op 20 en 22 januari uit volle borst 
meezingen met gouwe ouwen als 
‘Zonnen Aovend as Vanaovend’, ‘Aal 

mit Aal’ en ‘Daen Dao’. Verder kozen 
Anja Hoeijmakers, Marion Peeters 
en Petri Vullings de mooiste Venlose 
Vastenaovesleedjes uit om ze met het 
publiek te zingen onder begeleiding 
van een gelegenheidscombo. Ger 
Gubbels draagt op het Boorekielebàl 
de beste stukjes uit carnavalskrant 
De Klos uit de jaren zeventig voor. 
Bovendien kunnen de aanwezigen 

genieten van buutereedner Huibertje 
(Huub Smits) en zijn beste grappen 
van weleer. Voor alle gasten zijn 
er ouderwetse borrelplankjes als 
entreekaarten. Daarop worden 
tijdens het Boorekielebàl echte jaren 
zeventig borrelhapjes geserveerd. De 
kaartverkoop voor beide avonden is 
gestart via de Facebookpagina van de 
Kleffe Zök. 
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Een goede 
training kan 
bij de Bricker-
operatie echt het 
verschil maken

Bĳ  patiënten met een ernstige vorm van 
blaaskanker, moet niet alleen de tumor, 
maar ook de blaas worden verwĳ derd. 
De urineleiders worden hierna op een 
stuk dunne darm geplaatst, dat via een 
opening aan de buikwand wordt 
vastgehecht. Hier wordt een 
urinestoma op aangesloten. Uroloog 
Aswin Meier zegt over deze ingreep: 
“De Bricker-operatie is één van de 
zwaarste, zo niet de zwaarste ingreep 
die we in VieCuri uitvoeren.”  

We weten inmiddels dat als de patiënt vóór 
zo’n zware ingreep een goede training heeft 
gevolgd, met nadruk op de fysieke conditie 
en juiste voeding, de kans op goed her-
stel sterk toeneemt. “Vergelijk het met een 
beklimming van de Mont Ventoux: onge-
traind kom je die berg niet op. Bricker is een 
heel hoge berg; complicaties liggen op de 
loer. Het prevalidatie-programma verhoogt 
de kans op een goed herstel aanmerkelijk.”           

De Bricker-operatie 
Normaal gesproken loopt de urine via de 
beide urineleiders naar de blaas waar het 
tijdelijk wordt opgeslagen. Via de plasbuis 
verlaat de urine het lichaam. Na de Bricker-
operatie kan dit niet meer: de blaas is 
verwijderd en de urineleiders zijn op een 
stuk dunne darm geplaatst, dat bij de 
patiënt is weggehaald. De peristaltische 
werking van de darm blijft hierbij intact, 
waardoor de urine naar buiten wordt 
geperst. De dunne darm ‘leiding’ wordt door 
een opening in de buik naar buiten geleid 
en vastgehecht aan de buikwand, waar 
het wordt aangesloten op een urinestoma, 
dat dagelijks wordt vervangen.

0501 \ winkel & bedrijf

Fred van Nus

‘Ik zie het urinestoma nu als mijn vriend!’
Fred (77) en Mia van Nus wonen in Venray. In juli bleek Fred blaaskanker te hebben, hĳ  is 
net hersteld van een zware operatie. Nadat de tumor was verwĳ derd, volgde een tweede 
ingreep waarbĳ  de blaas in z’n geheel is weggehaald en hĳ  een urinestoma kreeg. Freds 
herstel verliep voorspoedig. En dat komt volgens de artsen vooral omdat hĳ  een zoge-
naamd prevalidatie-programma heeft gevolgd, waardoor hĳ  met een goede conditie de 
operatie inging. ‘Prevalidatie’ is een samenvoeging van de woorden pre (voor) en revali-
datie (gezond maken). Met andere woorden, we helpen de patiënt fi � er te worden in 
voorbereiding op de operatie. Bĳ voorbeeld via fysio therapie en voedingsadvies. 

Voor Fred was het de tweede keer dat hij met 
kanker te maken kreeg. In 2009 werd prostaat-
kanker bij hem ontdekt. Omdat er ook uitzaai-
ingen waren naar zijn bekken, kreeg Fred eerst 
bestralingen en daarna zes jaar lang hormoon-
spuiten. Fred: “Na tien jaar was de kanker zo 
goed als verdwenen, de behandelend specialist 
vond dat heel bijzonder.” 

Bricker-ingreep  
“Afgelopen zomer had ik af en toe wat bloed 
in de urine. Dat werd erger en toen is mijn 
blaas gecheckt. De kans op een tumor leek 
heel klein, maar hij zat er wel degelijk en was 
langzaamaan gegroeid. Daarna ging alles in 
een sneltreinvaart. De tumor moest er zo snel 
mogelijk uit. Toen werd ook duidelijk dat de 
hele blaas moest worden weggehaald, omdat 

er verklevingen en beschadigingen waren 
ontstaan door de eerdere bestralingen. Ik heb 
vervolgens een goed gesprek gehad met de 
geriater, de uroloog en de stomaverpleeg-
kundige. Ze wilden in mijn geval de Bricker-
techniek toepassen, waarbij de urineleiders op 
een stuk dunne darm worden geplaatst, dat 
via mijn buikwand naar buiten loopt en daar 
op een urinestoma wordt aangesloten. Op dat 
moment zit je in een rollercoaster van emo-
ties. Het overkomt je, maar je móet en je wílt 
door. Inmiddels zie ik het urinestoma als mijn 
vriend!” 

Fit de operatie in 
“VieCuri stelde me voor om een prevalidatie-
traject te volgen. Dit is een training om fitter 
de operatie in te gaan. Ik zag daar meteen het 

nut van in, omdat je er zelf actief aan kunt bij-
dragen. Ik heb maar twee weken actief kun-
nen trainen, toen was de ingreep al. Maar toch, 
die twee weken hebben het verschil gemaakt: 
twee maal per week naar het ziekenhuis voor 
intensieve oefeningen op de fiets, met gewich-
ten en sit-ups. Thuis deed ik dat dan nog eens 
dunnetjes over. Daarnaast kreeg ik goede voe-
dingsadviezen: vooral veel eiwitten eten, maar 
ook noten en vitamine D.” 

Proefrĳ den  
“Zo ging ik ‘gesterkt’ de operatie in. Ook na de 
ingreep ben ik blijven oefenen: zo liep ik dage-
lijks wel dertig keer in ons appartement van de 
deur naar het balkon en terug, meters maken. 
Half oktober was mijn herstel zo goed als com-
pleet. Ik ben VieCuri heel dankbaar, maar ook 
mijn vrouw Mia. Zij reed twee keer per dag naar 
mij in Venlo. Mia: “En dat terwijl ik al vijf jaar 
niet meer achter het stuur zat. Ik ben toen eerst 
even gaan proefrijden. Gelukkig is het allemaal 
goed gekomen.”

Diëtist Bo van Schĳ ndel

Eiwitrijke voeding maakt de patiënt sterker
Bo van Schĳ ndel ondersteunt patiënten door middel van voedingsadviezen. Soms gaat 
het om het tegengaan van ondervoeding. Steeds vaker gaat het ook om prevalidatie- 
programma’s. Hierbĳ  volgt een patiënt vóór een medische ingreep een traject om zowel 
zĳ n fysieke conditie als voeding te optimaliseren. 

De Bricker-operatie is één van de ingrepen  
waar met prevalidatie wordt gewerkt. Bo: “Vaak 

is dit urgent. De patiënt heeft maar een paar 
weken tot de operatie plaatsvindt. Geen tijd te 

verliezen dus. De patiënt weet dat en is meestal 
zeer gemotiveerd om mee te werken. De col-
lega’s van fysiotherapie werken aan de fysieke 
conditie. Ikzelf en mijn zestien collega-diëtisten 
richten ons op het voedingspatroon.”

Spieropbouw 
“Ons streven is het gewicht zo stabiel moge-
lijk te houden in aanloop naar de ingreep. De 
inname van zoveel mogelijk eiwitten is belang-
rijk. Eiwitten zijn een essentiële bouwstof van 
ons lichaam. Ze zorgen voor wondgenezing en 
herstel én dragen bij aan spieropbouw en spier-
behoud. We sluiten aan op wat mensen van 
nature al eten en drinken. Liefst werken we met 
‘gewone voeding’ zoals eieren, noten, vlees-
waren, kaas en zuivelproducten. Belangrijk is 
dat als een patiënt intensief heeft gesport, hij 
daarna ook een ruime portie eiwitten nuttigt. 
Dat kan een milkshake of een reep zijn. We 
adviseren patiënten ook om in deze periode 
extra vitamine D te gebruiken. Dit kan de spier-
kracht en spierfunctie positief beïnvloeden. 
Alles om de patiënt zo fit mogelijk de operatie 
in te laten gaan.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography
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Winterwandeling Meerlo
Na twee coronaveilige versies vindt zondag 8 januari weer een traditio-
nele editie plaats van de Winterwandeling Meerlo. Op drie routes kun-
nen wandelaars genieten van afwisselende landschappen en 
natuurontwikkeling.

Er zijn wandelingen uitgezet van 
omstreeks 5, 10 en 15 kilometer. 
Tijdens elke wandeling is er tijd 
ingeruimd voor een pauze. Zoals elk 
jaar hebben de organisatoren ook 
ditmaal een unieke plek gevonden 
om te pauzeren. Hier kunnen de 
wandelaars genieten van koffie, 
thee, ranja of warme chocolademelk 
met iets lekkers. Starten is mogelijk 
tussen 10.00 en 13.00 uur. De start is 
bij muziekzaal De Speulplats aan de 
Mgr. Jenneskensstraat 7 in Meerlo. 

Hier is ook het eindpunt, waar na 
afloop nog soep of een drankje 
kan worden genuttigd. Deelnemers 
ontvangen een routebeschrijving 
op papier. De route kan ook ter 
plekke op telefoon of navigatie 
geladen worden. De organisatie 
van de wandeling is in handen van 
SamenLoop Horst aan de Maas. Het 
motto is #WandeltegenKanker. De 
opbrengst komt volledig ten goede 
aan KWF Kankerbestrijding en het 
Toon Hermanshuis Noord-Limburg.

Zevende editie van 
De Hôrster Kwis voelde 
als vanouds
Ruim 1500 deelnemers, verdeeld over 85 teams, gingen woensdag 28 
december met elkaar de strijd aan. Na twee jaar afwezigheid in 
december door corona was het weer als vanouds gezellig tijdens de 
zevende editie van De Hôrster Kwis. De teams gingen dit jaar weer 
‘dwárs dör dorp’, letterlijk de geluidsinstallatie in het centrum 
volgend tijdens de Geheime Proef. Zelf gevouwen vliegtuigjes moes-
ten zo ver als mogelijk vliegen bij de Jeu de Boulesclub en er was een 
toneelstuk bij Kasteel Huys ter Horst. De Kwis werd afgesloten bij 
Liesbeth’s Grand Café. Daar vindt ook de uitslagenavond plaats, op 
vrijdag 27 januari.

uw  kunstgebit?
Problemen  met

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

Tandprotheticus P.C. van Kuijk en 
Ta Hamminga in samenwerking met

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

gespecialiseerd in klikgebittengespecialiseerd in klikgebitten
Al meer 

dan 25 jaar 

in Horst!

2023-01

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Gommans, De Echte Bakker!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-
centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): 
Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. 
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.  
Oplossingen moeten vóór zondag 8 januari 2023  (12.00 uur) binnen zijn. 
De winnaar wordt donderdag 12 januari 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

2 letters
ZIJ

3 letters
TAF
TIJK
WOL

4 letters
BAAI
BONT
CORD
DRAP
GAAS
GOED
JUTE
KAKI
KANT
SITS

TULE
VILT

5 letters
AJOUR
BATIK
CREPE
GONJE
KAFFA
KHAKI
LODEN
ORLON
SISAL
TWEED

6 letters
ALPACA
BATIST
BOUCLE

CANVAS
DAMAST
DRALON
DUFFEL
JAEGER
JERSEY
LINNEN
MADRAS
MOHAIR
PERLON
PLUNJE
TARTAN
TRICOT

7 letters
BUKSKIN
CASIMIR
ENKALON
GOBELIN

KASTOOR
NANKING
ORLEANS
SILSKIN
TEXTIEL
TREVIRA
VITRAGE
WEEFSEL

8 letters
ASTRAKAN
TARLATAN
TERLEMKA
ZEILDOEK

9 letters
GABARDINE
NETELDOEK

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 15 december 2022 was: ‘De gelegenheid maakt de dief’
En de winnaar is: Fam. Beelen. Van harte gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Centrummanagement Horst!

G B U K S K I N A T R A T E S W N I Z
L S L B O U C L E I K G M T I O E L E
P R N K A S T O O R I A A S L A S I I
R L E A C D T E D N T N D A S I A N L
G H E G E A A S R O A E R A K T V N D
E O E F E L S L A N B D A G I E N E O
F A E L F A R I P M O O S T N R A N E
T M F D U U J O M A A L G E E L C N K
R S N F N T D I E I C D R N E E P S T
E E I E A M S E T G R A I E I M L T T
V N R T T K C I S A A D L P P K U I W
I K O I A E G R S A R R R E E A N S O
R A T G A B L O E A S L T N I N J A L
A L I O T H K D B P L T A I B T E E N
D O K N C IJ O A O E E K R T V A X S J
E N A J T I G M T E L B H A A G A E U
E E K E J E R S E Y K I O A K N O I T
W N O L R O K TT F A T E N N K A IJ R E
T W E E F S E L N R U O J A T I N Z D

De overgebleven letters vormen de oplossing:
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• Je bent een vlotte prater en kunt goed met mensen overweg;
• Je bent commercieel ingesteld en signaleert verkoopkansen;
• Je bent stressbestendig en kunt presteren onder druk;
• Je ziet er verzorgd uit en kunt jezelf goed presenteren;
• Je bent bereid om in het weekend te werken.

Herken jij jezelf in bovenstaande punten?

Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
FULLTIME VERKOOPMEDEWERKER

Uw onafhankelijke telecomspecialist

Welcom bij Kivits

Kerkstraat 8  |  5961 GD Horst  |  077 231 00 13  |  horst@welcombijkivits.nl

FUNCTIE EISEN
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Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Gommans, De Echte Bakker!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-
centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): 
Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. 
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.  
Oplossingen moeten vóór zondag 8 januari 2023  (12.00 uur) binnen zijn. 
De winnaar wordt donderdag 12 januari 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

2 letters
ZIJ

3 letters
TAF
TIJK
WOL

4 letters
BAAI
BONT
CORD
DRAP
GAAS
GOED
JUTE
KAKI
KANT
SITS

TULE
VILT

5 letters
AJOUR
BATIK
CREPE
GONJE
KAFFA
KHAKI
LODEN
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ALPACA
BATIST
BOUCLE

CANVAS
DAMAST
DRALON
DUFFEL
JAEGER
JERSEY
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MADRAS
MOHAIR
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PLUNJE
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TRICOT
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BUKSKIN
CASIMIR
ENKALON
GOBELIN

KASTOOR
NANKING
ORLEANS
SILSKIN
TEXTIEL
TREVIRA
VITRAGE
WEEFSEL

8 letters
ASTRAKAN
TARLATAN
TERLEMKA
ZEILDOEK

9 letters
GABARDINE
NETELDOEK

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 15 december 2022 was: ‘De gelegenheid maakt de dief’
En de winnaar is: Fam. Beelen. Van harte gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Centrummanagement Horst!

G B U K S K I N A T R A T E S W N I Z
L S L B O U C L E I K G M T I O E L E
P R N K A S T O O R I A A S L A S I I
R L E A C D T E D N T N D A S I A N L
G H E G E A A S R O A E R A K T V N D
E O E F E L S L A N B D A G I E N E O
F A E L F A R I P M O O S T N R A N E
T M F D U U J O M A A L G E E L C N K
R S N F N T D I E I C D R N E E P S T
E E I E A M S E T G R A I E I M L T T
V N R T T K C I S A A D L P P K U I W
I K O I A E G R S A R R R E E A N S O
R A T G A B L O E A S L T N I N J A L
A L I O T H K D B P L T A I B T E E N
D O K N C IJ O A O E E K R T V A X S J
E N A J T I G M T E L B H A A G A E U
E E K E J E R S E Y K I O A K N O I T
W N O L R O K TT F A T E N N K A IJ R E
T W E E F S E L N R U O J A T I N Z D

De overgebleven letters vormen de oplossing:

Medische zorg

Tijden Heilige Missen
America
Zondag 8 januari 11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 7 januari 19.15

Horst
Zondag 8 januari  11.00
Maandag 9 januari  18.30
Dinsdag 10 januari  09.00
Woensdag 11 januari  18.30
Donderdag 12 januari 18.30
Vrijdag 13 januari  18.30

Lottum
Zondag 8 januari  09.30

Meerlo
Zondag 8 januari  11.00
Donderdag 12 januari  09.00
 - biddende moeders 09.30

Melderslo
Zaterdag 7 januari 17.30

Meterik
Zaterdag 7 januari 19.00

Sevenum
Zaterdag 7 januari 18.00
Zondag 8 januari  09.30
 + uitstelling 14.00
Maandag 9 januari  18.30
Dinsdag 10 januari 18.30
Donderdag 12 januari 18.30
Vrijdag 13 januari  18.30

Swolgen 
Dinsdag 10 januari 19.00

Tienray
Zaterdag 7 januari 18.00
Woensdag 11 januari  19.00

De Schuilplaats
zondag kerkdienst 10.00

Apotheek
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

Gebiedsteams 
Hulp nodig bij werk, 
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan
Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst
Tandartsenpost Eindhoven
040 311 19 15
Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven
www.tandartsenposteindhoven.nl

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie? 
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Religie

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Het mooiste design komt uit Venlo
Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze 
wereldwijd. Op bestelling, dus helemaal naar de wensen van 
de klant. We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte 
vakmensen. We zoeken onder meer:

 Teamleider Houtbewerking
  Zorg jij dat onze houtspecialisten hun belangrijke werk 

probleemloos kunnen doen? 

 Gastdame/Gastheer Visitor Center 
 Zorg jij dat onze gasten zich thuisvoelen? (0-uren contract)

 Medewerker Spuiterij
  Ben jij de aanpakker die helpt om onze producten 

(nog meer) kleur te geven?

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en fl exibele 
werktijden, 24 vakantiedagen en een fl ink 
aantal ATV-dagen. Leolux heeft een 
winstdelingsregeling en een goede 
reiskostenvergoeding woning-werk. 
Natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-
producten voor een extra interessante prijs.

Interesse? 
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en 
bekijk het hele vacatureaanbod. Op de website
kun je direct solliciteren. Heb je nog vragen? 
Bel dan 077-3877211 (Leolux HR).
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Column
December
dagen

Hoi

De laatste weken van het jaar 
zijn altijd bijzondere weken. 
De temperatuur gaat flink 
naar beneden, de dagen zijn 
kort en iedereen bereidt zich 
voor op de feestdagen.

Voor sommige mensen geeft het 
een somber gevoel, dat donkere 
koude weer en het idee dat het 
jaar weer bijna voorbij is. Maar 
vroeg donker betekent ook vroeg, 
warm naar binnen gaan, mensen 
versieren hun huizen met lampjes 
en kerstbomen (als je budget 
dat toelaat met de stijgende 
energieprijzen natuurlijk) en dat 
geeft een hele hoop gezelligheid. 
Maak een wandeling ‘s avonds 
in het donker en het is net alsof 
je in een kerstfilm zit met al die 
lichtgevende versiering.
Mensen gaan terugkijken en 
reflecteren op het jaar. Wat 
hebben we bereikt? Wat waren de 
hoogte- en dieptepunten? Nieuwe 
doelen stellen voor het komende 
jaar; de goede voornemens 
komen weer kijken (deze keer 
gaan we ze écht volhouden…) We 
vieren Sinterklaas, Kerst en daarna 
natuurlijk nieuwjaar. De Top 2000 
wordt weer overal gedraaid en de 
oliebollen worden op iedere hoek 
van de straat verkocht. Mensen 
komen bij elkaar met familie en 
vrienden. Soms hebben ze elkaar 
het hele jaar niet gezien, maar 
december is speciaal genoeg om 
grote reizen te maken voor de 
mensen waar je om geeft. Denk 
bijvoorbeeld aan het programma 
‘All You Need Is Love’.
Het is mooi om te zien hoe 
mensen van een koude, donkere 
maand als december zoiets 
gezelligs hebben gemaakt met 
alle feestdagen die plaatsvinden. 
Voor mensen die deze donkere 
maand helaas alleen hebben 
moeten doorbrengen of misschien 
helemaal niets geven om het 
vieren van Kerst of nieuwjaar, 
hoop ik dat er toch een lichtpuntje 
in de duisternis te vinden is. We 
hebben de kortste dag van het 
jaar al gehad, en voor je het weet 
zijn we al weer halverwege 2023. 
Ik wens iedereen het allerbeste 
voor dit jaar toe, en hoop dat je er 
op je eigen manier iets moois van 
kunt maken!

Iris

Kinderraadslid 
Lize Sanders
De kinderraad is in het leven geroepen voor jongeren als Lize 
Sanders. De 10-jarige uit Horst hoefde dan ook niet lang te twijfelen 
toen ze hoorde over die mogelijkheid. “Het zou mooi zijn als kinde-
ren meer zeggenschap krijgen”, vertelt ze. “Dat ook wij onze 
mening kunnen geven, in plaats van alleen de ouders. En dat er dan 
ook nog naar geluisterd wordt.” Als lid van de werkgroep die zich 
bezighoudt met het thema ‘Verkeer’, krijgt Lize het nog druk. 
Vrijwel alle kinderraadsleden zijn van mening dat het in Horst 
veiliger moet én kan. Het zijn onderwerpen waar Lize graag over 
nadenkt, als ze niet druk is met andere hobby’s, tenminste. “Zingen 
vind ik leuk, dat doe ik in een koor. En ik zit ook op volleybal”, 
vertelt de bezige bij. / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Kinderraadslid 
Lotte Keijsers
Er zijn veel thema’s die Lotte Keijsers belangrijk vindt. De 10-jarige 
uit Horst zet bij de kinderraad in voor het thema ‘Groen en Milieu’, 
maar ook als het verkeer ter sprake komt zal ze haar mening niet 
onder stoelen of banken steken. “Het moet voor kinderen veilig zijn 
om te spelen. Dat vind ik erg belangrijk”, vertelt de leerlingen van 
Openbare Basisschool Weisterbeek. In haar vrije tijd is Lotte een 
bezige bij. “Ik zit op toneelspelen en zing in een koor. Bakken vind ik 
ook erg leuk om te doen”, somt ze op. Lotte zou graag zien dat er in 
Horst en omgeving speciale straten komen. “Waar kinderen naar 
hartenlust kunnen spelen.” Of dat idee uiteindelijk besproken wordt 
in de ‘echte’ gemeenteraad, is nog eventjes afwachten. Als het aan 
Lotte ligt wel in ieder geval. / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Even voorstellen Even voorstellen

Om 50 jaar TACO te vieren, organiseren wij een 
OPEN dag. Wij nodigen jullie van harte uit om onder 
het genot van een hapje en een drankje kennis te 
maken met ons bedrijf. Tijdens deze bijzondere dag 
is er genoeg te beleven voor jong en oud!

Open dag
Zondag 15 januari 2023 | 11.00 -16.00 uur

TACO Bedrijven  |  Donkstraat 6a  |  5964 AJ Meterik


