
 Tim Coenders is zaterdag 7 januari tijdens het prinsenbal uitgeroepen tot prins Tim dun Urste van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo. Als 74e prins van De Vöskes wordt 
tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door prinses Marieke. Prins Tim (37) is geboren en opgegroeid in Meerlo op de Hogenbos en is zoon van Jan Coenders (‘van Coenders Jos’) en Mia 
Coenders-van Rijswijck. In het dagelijks leven is Tim onderhoudsmonteur bij Vitelia. In zijn vrije tijd is hij actief bij de vrijwillige brandweer en gaat hij graag stappen met vrienden. 
Tim gaat bij de Vöskes voorop met het motto: ‘Hop hop hop, Gas d’r op!’   
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 Geld ophalen voor mentale gezondheid

    Rico rent halve marathon in naam van zus Eva
    De laatste maanden van 2022 waren verre van eenvoudig voor Rico Janssen uit Horst. Zijn zus Eva (29) besloot in november, na een lange worsteling met psychische klachten, te kiezen 
voor euthanasie. Om mentale gezondheid bespreekbaarder te maken én om de vechtlust van zijn zus te onderstrepen, rent Rico maandag 16 januari een halve marathon. Daarmee 
haalt hij geld op voor stichting MIND, die zich inzet voor bevordering van psychische gezondheid.

    Volgens een wetenschappelijk onder-
bouwde formule van de Britse psycho-
loog Cliff Arnall, blijkt dat de maandag 
van de laatste volle week van januari, 
de dag is waarop de meeste mensen 
zich treurig neerslachtig of weemoe-
dig voelen. Hij doopte de dag ‘Blue 
Monday’; die dit jaar op 16 januari 
valt. Juist op deze dag komt stichting 
MIND in beweging tegen depressie en 
vóór mentale gezondheid. Middels de 
‘Blue Monday Run’, wordt door tal van 
hardlopers geld opgehaald met het 
rennen van een halve marathon. Eén 

van hen is Rico Janssen. Hij weet als 
geen ander wat voor groot goed men-
tale gezondheid is. “Het is belangrijk 
dat mensen weten dat ze nooit alleen 
zijn. Alles is bespreekbaar. Ik hoop dat 
ze daar de kracht voor vinden. Daar 
aandacht voor vragen, dat is mijn per-
soonlijke doel.”

    Eva
    Rico’s zus Eva heeft een lange wor-
steling op het gebied van mentale 
gezondheid achter de rug. Afgelopen 
november kwam daar een einde aan. 

Ze koos voor euthanasie. Pas 29 jaar 
oud was ze. “Van kinds af aan had-
den we een hechte band met elkaar”, 
vertelt Rico. “Op latere leeftijd werd 
dat wat lastiger, door de mentale pro-
blemen bij Eva. Er werd een dwang-
stoornis bij haar gediagnostiseerd, 
in combinatie met smetvrees.” Het 
resulteerde voor Eva in een onleef-
baar leven, waarbij de regie volledig 
in handen was van haar dwangstoor-
nis. “Die stoornis heeft zich langzaam 
maar zeker ontwikkeld, met ups en 
downs. Het ging geleidelijk, maar de 

laatste jaren was het erg heftig.”

    Stramien
    Het uitte zich voor Eva iedere dag 
opnieuw in een herhaling van zetten. 
Steevast stond ze in het holst van de 
nacht op, en begon dan aan een uitge-
breide poetsronde door het huis. Wat 
volgde was een strikt tijdsschema, 
met voor haar allerlei beperkende fac-
toren. Om stipt 12.00 uur moest Eva 
haar tanden poetsen, een ritueel dat 
zich om 15.30 uur nog eens herhaalde. 
Bezoek was bij haar thuis niet wel-

kom, uit angst voor ‘besmetting’ van 
het huis. Er moest zo zuinig mogelijk 
geleefd worden: de verwarming ging 
pas aan wanneer twee truien en een 
bodywarmer niet voldoende bleken 
en ze mocht van zichzelf alleen de 
absoluut noodzakelijke dingen kopen, 
ook op het gebied van voeding. Het 
resulteerde bij haar in extreem onder-
gewicht.

    lees verder op pagina 10   

 Gas d’r op!   
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 Geen PlayStations voor Floris en Thijs, maar fl inke 
donatie aan KiKa
    Het was een opvallend beeld in de week voorafgaande aan de kerstvakantie: weggebruikers in Sevenum 
zagen ’s ochtends in alle vroegte twee zomers geklede jongens op hun fiets onderweg naar de basisschool. 
Terwijl het kwik winterse temperaturen aangaf, hesen Floris Boetzkes en Thijs Verstegen, beide 11 jaar oud, 
zich 5 dagen lang in korte broek om geld op te halen voor KiKa. Met succes, het tweetal haalde met hun actie 
ruim 1.000 euro op.

    ‘KiKa Korte Broek’ is een actieweek 
die in 2020 het levenslicht zag, met als 
doel om aandacht te vragen én geld 
op te halen voor kinderen met kan-
ker. Afgelopen editie, waarin Floris en 
Thijs ook een duit in het zakje deden, 
was de actie gekoppeld aan Missie 
538, waarbij het opgehaalde geld ten 
goede kwam aan het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie. 
Specifi ek voor de komst van speciale 
cleanrooms, waarin afweercellen van 
kinderen worden geprogrammeerd om 
kanker aan te vallen. Daarmee wordt 
de overlevingskans van deze kinde-
ren vergroot en is er minder schade op 
de lange termijn. Een doel dat direct 
tot de verbeelding sprak bij Floris en 
Thijs. “Toen we in groep 7 zaten, werd 
er op school een markt georganiseerd, 
waarbij de opbrengst ook naar KiKa 
ging. We waren dus al bekend met 
dit goede doel. Kinderen horen niet 
ziek te zijn. Eigenlijk hebben we geen 
seconde getwijfeld toen we over deze 
actie hoorden”, vertellen ze in koor. 
“Ik ben altijd wel in voor iets aparts. 

Zeker als er zo’n mooi doel aan vastzit. 
En dat geldt ook voor Thijs”, verduide-
lijkt Floris. De twee vrienden voegden 
de daad bij het woord en maakten 
een actiepagina aan onder de naam 
‘Zaerumse Aezels vur KiKa’. Vervolgens 
mobiliseerden ze familie en beken-
den en vroegen hen om een fi nanciële 
bijdrage. Alles in het kader van hun 
eigen missie om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor KiKa.

    Natte broek
    Eigenlijk viel het ze achteraf reuze 
mee om vijf dagen lang in korte broek 
door het leven te gaan, geven ze toe. 
“In alle vroegte was het best fris, op 
de fi ets naar school. Maar we hadden 
geluk dat het best warm was voor de 
tijd van het jaar”, legt Floris uit. “Eén 
keer heb ik mijn moeder gevraagd om 
me naar school te brengen, maar uit-
eindelijk ben ik toch maar op de fi ets 
gestapt”, voegt hij toe. “Ik heb hem 
gezegd dat door de regen fi etsen met 
een korte broek best een voordeel 
is”, grapt Floris’ moeder Manon. “Dan 
wordt namelijk slechts de helft van je 
broek nat, en die is nog sneller droog 
ook.”

    Niet alleen op school droegen de twee 
een korte broek voor het goede doel, 
maar ook de rest van de dag. “We 

hebben ’s avonds ook gewoon korte 
broeken gedragen, dat was wel zo 
makkelijk”, vertelt Thijs. “Dus ook naar 
judo bijvoorbeeld.” Omdat de ontbe-
ringen meevielen en het resultaat er 
mag zijn, sluiten Thijs en Floris niet uit 
dat ze zich in de toekomst vaker inzet-
ten voor KiKa. “We zitten nu in groep 
8, dus of we in de brugklas weer 
meedoen aan een ‘korte broeken-
actie’, dat weet ik nog niet. Maar ik 
sta er wel voor open om me in te zet-
ten voor dit mooie doel”, zegt Floris, 
die zichzelf volgend jaar naar alle 
waarschijnlijkheid brugklasser op het 
Yuverta College mag noemen, enthou-
siast. “Ik ga denk ik naar het Dendron, 
dus we kunnen dan niet meer samen 
in korte broek naar school”, voegt Thijs 
toe. “Maar we judoën allebei en dat 
blijven we ook doen. Dus misschien 
kunnen we daar wel iets organiseren”, 
blikt hij alvast vooruit.

    Een nieuwe fiets
    De ‘Zaerumse Aezels’ mochten met 
hun initiatief in ieder geval op de 
nodige steun vanuit hun omgeving 
rekenen. Het doel werd in eerste 
instantie gesteld op 500 euro, maar 
dat bedrag werd al gauw verdubbeld. 
Uiteindelijk stokte de teller op 1.062 
euro. “En 50 cent”, haast Floris daar-
aan toe te voegen. Geld waarmee ze 

ook leuke dingen voor zichzelf had-
den kunnen kopen. PlayStations kopen 
bijvoorbeeld, of nieuwe telefoons. “Of 
een nieuwe fi ets. Maar liever geven 
we dit aan KiKa. Dat goede doel kan 
er hele mooie dingen mee doen”, 
zeggen de kameraden enthousiast. 
De bijdrage van Floris en Thijs maakt 
onderdeel uit van een totaalbedrag 
van 693.322 euro, dat bijeen werd 
gebracht door de ‘korte broeken-actie’. 
Het is toegevoegd aan de bijdrage 
die namens Missie 538 werd gedaan 

aan het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie. De cheque met 
ruim 4 miljoen euro die namens het 
radiostation werd geschonken, lijkt 
ruim voldoende om de drie gewenste 
cleanrooms te verwezenlijken. 
Mede mogelijk gemaakt door twee 
‘Zaerumse aezels’.

    Tekst: Jelle van Hees   

HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media BV 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 
fotograaf of auteur dient bij aanlevering 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

 Woningen in Horst en Meerlo voor drie 
maanden op slot
    Burgemeester Palmen van Horst aan de Maas heeft besloten om een woning aan de Kortestraat in Horst voor drie maanden te sluiten. De 
politie heeft daar een grote hoeveelheid goederen en stoffen aangetroffen waardoor sprake is van strafbare voorbereidende handelingen 
voor de illegale hennepkweek. Op dinsdag 10 januari werd er een tweede woning in de gemeente gesloten. Dit keer was dat het geval aan de 
Hoofdstraat in Meerlo. In de woning werd eerder door de politie drugs aangetroffen. De woning gaat daarom, net als die aan de Kortestraat in 
Horst, voor drie maanden dicht.  

    De woning en het perceel aan de 
Kortestraat in Horst worden volle-
dig ontoegankelijk gemaakt om de 
bekendheid in het drugscircuit weg 
te nemen en de toeloop van verschil-
lende personen tot de woning en het 
perceel te voorkomen.

    Damocles-beleid 
    Horst aan de Maas voert al jarenlang 

het ‘Damocles-beleid’ uit. Dit beleid 
is gebaseerd op de Opiumwet en 
geeft de burgemeester de bevoegd-
heid woningen of bedrijfspanden 
waarin drugs aanwezig zijn of voor-
bereidingshandelingen daartoe 
worden getroffen tijdelijk te slui-
ten. Nadat een overtreding van het 
Damocles-beleid is geconstateerd, 
wordt een pand direct gesloten, zon-
der waarschuwing vooraf.

    Burgemeester Palmen is niet van 
plan om hier van af te wijken. 
“Uitvoering van het Damocles-beleid 
is geen keuze, maar noodzaak. We 
willen onze inwoners beschermen 
tegen de gevaren die met drugs te 
maken hebben. Denk aan brandge-
vaar, veel in- en uitloop van perso-
nen, risico’s die met de productie 
van drugs gepaard gaan en de kans 
op overvallen. Dit beleid past ook 
volledig in de integrale aanpak van 

georganiseerde criminaliteit”, ver-
duidelijkt hij. De uitvoering van het 
beleid is en blijft evenwel maat-
werk. In de echt schrijnende geval-
len kan daarvan worden afgeweken. 
“Wie in Horst aan de Maas meer dan 
een gebruikershoeveelheid drugs in 
bezit heeft, mag zich niet verwon-
deren over de consequenties,” voegt 
Palmen toe.   
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 Koninklijke onderscheiding voor Mart Geurts
    Mart Geurts (75) uit Sevenum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij kreeg de onderscheiding zaterdag 7 januari uit handen van 
locoburgemeester Eric Beurskens, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
voetbalvereniging Sparta’ 18.

    Mart Geurts maakt zich al meer dan 
vijftig jaar verdienstelijk voor voet-
balvereniging Sparta ’18 in diverse 
(bestuurlijke) functies. Zo was hij 
onder meer jeugdleider van 1971 tot 
1978 en van 1974 tot 2002 voorzitter 
van achtereenvolgens jeugdafdeling, 
seniorenafdeling en algemeen Sparta 
’18. Inmiddels is hij al bijna twintig 
jaar kartrekker van de onderhouds-
ploeg die zorg draagt voor de accom-
modatie van de vereniging. Daarnaast 
zet Geurts zich sinds 2006 in voor De 
Zonnebloem, afdeling Sevenum. In 
eerste instantie als secretaris van het 
bestuur, later als voorzitter. Ook na het 

neerleggen van zijn bestuurlijke taken 
in 2022 bleef Mart actief als vrijwil-
liger voor de vereniging. Bovendien 
was Geurts van 2008 tot 2015 lid van 
Stichting Dorpsraad Sevenum, een 
periode waarin een aantal belangrijke 
dossiers aan de orde kwam, waar-
onder de herindeling van gemeente 
Horst aan de Maas. Geurts was de 
stille kracht achter ideeën van de 
dorpsraad en heeft zich met name 
sterk gemaakt voor het verenigings-
leven.

       

    Informatiepunt Digitale Overheid in Horst
    Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Niet iedereen kan meekomen in die ontwikkeling en de kloof tussen mensen met en zonder voldoende digitale vaardigheden wordt 
steeds groter. Om die laatste groep te helpen, is er het landelijk dekkende netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Vanaf donderdag 26 januari kan men ook in Horst bij 
het IDO terecht.

    Inmiddels telt Nederland al meer dan 
650 IDO’s, hoofdzakelijk gehuisvest in 
bibliotheken. Dit aantal breidt zich nog 
steeds verder uit. Elke donderdagmid-
dag van 14.00 tot 15.30 uur staan vrij-

willigers in ’t Gasthoês in Horst klaar 
om de bezoeker te helpen. Ze leggen 
uit bij welke overheidssite de klant 
terecht kan met de vraag én leggen uit 
hoe de desbetreffende website werkt. 

Bezoekers kunnen worden doorverwe-
zen naar één van de landelijke overhe-
den, of naar een lokale partner. Zo kun 
je bij het IDO bijvoorbeeld informatie 
krijgen over belastingen, toeslagen, 

DigiD, e-health, huur- en zorgtoeslag, 
rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen, 
uitkering, energietoeslag, donorre-
gistratie, coronacheck en -vaccinaties 
en nog veel meer. Ook is er hulp bij 

persoonlijke vragen. Het spreekuur in 
Horst is gratis en je hoeft geen lid van 
de bibliotheek te zijn. Kijk voor meer 
informatie op www.biblionu.nl/ido  

       

    Jeugdprinsenpaar Peggenrijk
    Prins Jeroen I en prinses Manja I zijn 
zaterdagavond 7 januari uitgeroepen 
tot jeugdprinsenpaar 2023 van het 

Lottums Peggenrijk. Jeroen en Manja, 
die in het dagelijks leven geen setje 
vormen maar tijdens de Lottumse 

jeugdcarnaval wél samen voorop 
gaan, kunnen op vrijdag 10 febru-
ari worden gefeliciteerd bij OJC Canix   

tijdens de receptie. Hier zal het kers-
verse prinsenpaar, samen met cere-
moniemeester Jens en de jeugdraad, 

alvast warmdraaien voor het feest dat 
een aantal dagen later op de planning 
staat: Gekke Maondaag. 

Noordsingel 35  Horst ■ T 077 398 18 27

Verwarming
■ CV-ketels ■

■ vervanging en onderhoud ■

www.bekro.nl

Installatietechniek
BEKRO Horst

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

OVERLAST 
DOOR 
VOGELS?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

Ooijenseweg 14
5871 CA Broekhuizenvorst
Tel. 077 - 320 9700

Wij zoeken
chauffeurs
voor de

haakarmcontainercombi
voor regionale en landelijke transporten: CE vereist

trekker/oplegger 
voor het inzamelen van glas/swill/folie (in rolcontainers) 
in Limburg/Brabant/Gelderland: CE vereist

de weekenden
portaal
containerauto
en de 

haakarm
containerauto

inzet in overleg, C vereistDaarnaast 
zijn we op zoek naar 

een medewerker, 16 jaar of 
ouder, voor de zaterdag ochtend op 

ons buitenterrein.

Werkzaamheden zijn:
het bedienen van de weegbrug

het laden van zand en grind met de laadschop

Heb je interesse? Bel met Marleen op 06 21 56 34 40.
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Annie van den Munckhof-
Verhaegh

Op vrijdag 6 januari 2023 overleed in de leeftijd van 92 jaar

ÒBedankt en tot ziens!Ó

echtgenote van

Gir van den Munckhofa

De Eucharistieviering is op vrijdag 13 januari om 10.30 uur in
de Lambertuskerk, Lambertusplein 16 te Horst, gevolgd door

de begrafenis op de r.k. begraafplaats, Deken Creemersstraat te
Horst.

5 Horst, 21 september 1930 c Horst, 6 januari 2023

Correspondentieadres: Vinkenstraat 48, 5961 XD Horst

Mart en Sonja
Joep en Romy

Marij

Piet en Marion
Guus, Floor

Bertie

familie Verhaegh
familie van den Munckhof

Een bijzonder woord van dank voor Buurtzorg, dagbesteding
Gooiendaag en de Tzorg voor hun goede zorgen.

Martin Hendrix

Diep bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is
gekomen, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op
een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is
heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

bijna 60 jaar gehuwd met

Nellie Hendrix-Kellenaers

Op dinsdag 10 januari hebben we in besloten kring afscheid van
Martin genomen.

5 Horst, 31 mei 1940 c Venlo, 3 januari 2023

Frans Halsstraat 22, 5961 AT Horst

Nellie
Fred en Simone

Alec
Dion
Jenna

Ron en Jolanda
Melanie en Akos

Huil niet omdat hij er niet meer is,
maar glimlach omdat hij er was.
Met jou gaat een stukje van ons,

maar bij ons blijft een stukje van jou.

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

Gezin (met 2 tieners en hond) in 
Sevenum zoekt voor 16-20 uur in de 
weekhulp in de huishouding. Werk-
zaamheden oa. schoonmaken, wassen 
en koken. Contact via bbrouwer1976@
gmail.com

Schilder bied zich aan voor al uw Schil-
der , Tex , en behangwerkzaamhede 
bel voor vrijblijvende prijsopgave met 
0629336685

Trap bekleden met tapijt,bel 
0616374514 Woningstoffeerderij vd 
Broek advies bij u thuis
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Jij hebt van het leven genoten
en wij tot het laatste moment van jou

In het bijzijn van zijn gezin is van ons heengegaan

Piet Coppus
Horst, 16 april 1934                                Sevenum, 8 januari 2023

Tiny Coppus - Knoops †

lieve pap, schoonvader, trotse opa en over-opa van

Hans en Diana
   Stijn en Nikky
   Daan en Louke
   Lonneke, Djé

Gentiaan 18
5975 TG Sevenum

Wij nemen afscheid van pap op vrijdag 13 januari om 11.00 uur 
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus in 
Sevenum. Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste 
rustplaats bij mam op het kerkhof aldaar.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pap op 
donderdag 12 januari van 19.00 tot 20.30 uur in Afscheidshuis 
Memento Mori, Mgr. Schravenlaan 1 in Lottum.

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

0478-515221 
Briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

t.k gevraagd land en tuinbouw machi-
nes a.o ploeg frees spitmachine kipper 
mesttank bloter schudder maaier.
tractor enz tel 0619076959

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

wij schuren en lakken nog tafels j 
derikx 0610954220

"Zjér Bataille en De Sjenge treden op 
zondagmiddag 15 januari op in De Stal. 
www.atelier-destal.nl

Qigong Flow en YinYoga in Horst. 
22 lessen €175. Di YY 19u, QF 20.15u 
binnen. Wo en Vr QF 10u buiten. Diane 
0651249370 www.thuisreis.nl

Hallo, ik ben een vrouw van 62 en 
opzoek naar een vriendin om samen in 
het weekend leuke dingen te onderne-
men. Mijn nr. 0629332631

GOEDE VOORNEMENS.....Start nu bij 
Slender You Fit en maak gebruik van 
diverse leuke acties. www.slenderyou-
fit.nl 06 33178333

"Zjér Bataille en De Sjenge treden op 
zondagmiddag 15 januari op in De Stal. 
www.atelier-destal.nl

TE HUUR Appartement (100 m2) Nabij 
Centrum Horst voor 1 of 2 personen 
met ingang van 15 maart 2023 Geen 
kinderen of huisdieren. Begane 
grond,parkeerplaats,tuintje Huurprijs 
950 Euro/ maand, exclusief gas, water, 
electra. Reacties: info@micropol.eu 

Dames! 8 kilo afvallen? start 23 jan. 
10-wk Paas-traject, €80 pp aanmel-
den: info@weetwatje-eet.com

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-wis-
mans 0648550730 fb: Opti-Duur

Gezocht Zundapp brommer met 
voet-versnellingen. Startklaar maar 
mag ook opknapper zijn.Bel 06-
22784198

“Zjér Bataille en De Sjenge treden op 
zondagmiddag 15 januari op in De Stal. 
www.atelier-destal.nl

Gezocht poetshulp, bij jong gezin in 
Horst 3-4u p/wk 0621257586

Gezin in Sevenum zoekt hulp in de 
huishouding voor schoonmaken, was-
sen en strijken, boodschappen doen 
en koken. Uren in overleg, richtlijn 
ongeveer 16 uur in 3-4 dagen.

Te koop aangeboden 1200 kg/j stikstof 
in Grashoek Tefnr 06.51169208.

Te huur Grubbenvorst vrijstaand huis 
met garage, boven huursubsisiegrens. 
Info: harth030@planet.nl
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 Ouders van verslaafde kinderen blikken 
terug op starten praatgroep voor 
naasten in Horst
    Drie dames, twee uit Horst en één uit Baarlo, zijn afgelopen april begonnen met een wekelijkse praatgroep 
waar naasten van verslaafden samen kunnen komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er troost, begrip en 
steun gegeven aan de naaste van de verslaafde. Waar de groep in april op een tijdelijke locatie begon, hebben 
ze inmiddels een vaste, eigen plek op de Venrayseweg 20 in Horst. “We zitten er nog steeds elke dinsdagavond 
met veel toewijding.”

    Het opstarten van de groep ging met 
ups en downs, geeft één van de drie 
initiatiefneemsters aan. “In het begin 
is het vooral aftasten. Er kwamen 
verschillende mensen op af, maar we 
merkten wel dat er bijvoorbeeld ook 
een paar mensen waren waarvan hun 
naasten nog in het prille begin van 
de verslaving zat”, vertelt ze. “Dan 
merk je dat deze mensen er op de 
een of andere manier geestelijk nog 
niet helemaal klaar voor zijn. Je moet 
echt door een rouwproces en daarna 
ben je eigenlijk pas eraan toe om zo’n 
procedure in gang te zetten.” Toch zijn 
er ook verschillende mensen geweest 
die wekelijks hun weg naar de groep 
weten te vinden. “We hebben heel 
veel steun aan elkaar tijdens de bij-
eenkomsten.”

    Positief
    Er wordt een vast programma gehan-
teerd tijdens de meetings. “Je loopt 
een bepaald 12-stappenplan door dat 
gericht is op je eigen herstel”, geeft de 
initiatiefneemster aan. “We houden dit 

aan als basis, maar iedereen staat vrij 
om te bespreken waar hij of zij mee 
zit. Het is ook niet zo dat je verplicht 
iedere week moet komen. Je merkt al 
dat het een opluchting is voor mensen 
wanneer ze hun verhaal kwijt kunnen 
als ze een nare week hebben gehad of 
hoog in hun emoties zitten. Via deze 
groep kunnen we laten zien dat ze niet 
alleen staan daarin.” De reacties die 
de initiatiefneemsters dan ook terug 
horen zijn erg positief. “We horen 
van iedereen dat ze in een warm bad 
terecht zijn gekomen. Dat vinden we 
erg mooi, het is heel dankbaar werk.”

    Drempel
    Ondanks dat er behoefte is aan de 
praatgroep, merken de initiatiefne-
mers dat er nog genoeg mensen zijn 
die het lastig vinden de stap te zetten 
om de praatgroep te bezoeken. “We 
worden regelmatig gebeld door men-
sen die dan even hun verhaal kwijt 
willen, maar voor wie de drempel nog 
te hoog is om langs te komen”, wordt 
uitgelegd. “Deze mensen zijn bang om 

bekenden tegen te komen, die dan 
hun verhaal kennen.” Toch hoeven ze 
nergens bang voor te zijn, geeft de ini-
tiatiefneemster aan. “Het mooie van 
onze groep is dat alles wat er bespro-
ken wordt, ook binnen de groep blijft 
en niet wordt doorverteld. Mensen 
mogen vertrouwen hebben dat ze hun 
verhaal veilig kwijt kunnen en er niks 
met hun gegevens gedaan wordt.
De naastengroep komt iedere dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.00 uur samen 
op Venrayseweg 20 in Horst. Inloop is 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden van tevo-
ren is niet nodig.

    Voor meer informatie, mail dan naar 
alanonhorst@gmail.nl of bel naar 06 
31 69 19 08.

    Tekst: Floor Velthuizen   

In het afgelopen jaar namen haar lichamelijke krachten geleidelijk 
af. Nu hebben wij in dankbaarheid en met veel respect afscheid 

genomen van ôs mam, onze trotse oma en overgrootmoeder

Miep Verheijen - Clevers
Lottum, 14 september 1937                        Sevenum, 9 januari 2023

weduwe van

Hay Verheijen 
 Broekhuizenvorst, Hans en Anne-Marie
    Paul en Kelly, Bowen
    Joep en Fleur

 Broekhuizenvorst,  Geert en Margriet
    Olga en Bart, Stef, Sam, Nikki
    Chris en Hanna, Senne
    René en Daphne

 Aarle-Rixtel,  Suzanne en Coen
    Kai en Fanny
    Valerie

  Familie Clevers
  Familie Verheijen

Correspondentieadres:
Op de Spekt 18
5871 BG Broekhuizenvorst

Op maandag 16 januari om 10.30 uur bent u welkom bij de afscheids-
dienst voor Miep in zaal De Brouwer, Veerweg 15 in Broekhuizen. 
Aansluitend aan de dienst zullen wij ôs mam als gezin naar haar 
laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Weverslo begeleiden.

Vrijdagavond 13 januari bent u in de gelegenheid om van 19.00 tot  
20.30 uur in afscheidshuis Memento Mori, Monseigneur Schravenlaan 1 
in Lottum, een afscheidsbezoek aan haar te brengen.

Wij willen een speciaal woord van dank richten aan alle medewerkers 
en vrijwilligers van De Nieuwe Munt en van Sevenheym voor de 
liefdevolle verzorging van ôs mam.

Liefde zoals alleen jij die kon geven
Blijft ons bij... ons verdere leven

 Rijbewijs-
keuringen in 
Melderslo
    Automobilisten kunnen zich 
via RegelZorg 
Rijbewijskeuringen in MFC De 
Zwingel op woensdagen 25 
januari, 22 februari en 22 
maart medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun 
rijbewijs.

    Een medische keuring voor het 
verlengen van het rijbewijs is 
nodig wanneer mensen 75 jaar 
of ouder zijn of wanneer ze een 
groot rijbewijs (C/D/E) gaan 
halen of vernieuwen, of wan-
neer mensen om medische 
redenen een arts moeten bezoe-
ken van het CBR. Een afspraak 
voor het spreekuur kan uitslui-
tend gemaakt worden via www.
regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn 088 
23 23 300. De eerste stap is 
het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan 
online op mijncbr.nl, via DigiD 
met SMS- of App-verifi catie. Een 
papieren Gezondheidsverklaring 
kunt u kopen bij de meeste 
gemeenten of via RegelZorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf 
invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het verslag, dat de keu-
ringsarts moet invullen. Op dat 
moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. Meer 
informatie over de procedure is te 
vinden op www.regelzorg.nl   
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Jacky Ma Kronenberg
Hij werd geboren in Sevenum, maar woonde van zijn 3e tot 9e in Singapore bij zijn opa en oma. Nadat hij 
terugkeerde naar zijn geboortedorp, hielp hij zijn ouders jarenlang met veel plezier in hun Chinese restau-
rant. De cultuur waarin hij opgroeide en zijn passie voor eten inspireerden hem tot het opzetten van Jacky 
Street Food. Deze week wordt Jacky Ma (41) uit Kronenberg geplukt.

Nadat Jacky de eerste jaren van zijn 
leven in Sevenum bij zijn ouders door-
bracht, stuurde zij hem op 3-jarige 
leeftijd terug naar hun geboorteland 
Singapore. “Dit deden ze omdat zij van 
mening waren dat het onderwijs daar 
beter bij mijn behoeften aansloot”, 
legt Jacky uit. Tot zijn 9e woonde Jacky 
bij zijn opa en oma in het Aziatische 
land, waar hij naar school ging en de 
cultuur leerde kennen. “Het leven is 

daar heel anders. Op iedere hoek van 
de straat heb je restaurants waar je de 
lekkerste dingen kunt eten. Gezond, 
vers en betaalbaar. Bijna iedereen eet 
buiten de deur. Eten met familie en 
vrienden staat centraal in het dagelijks 
leven.” 

Restaurant
Toen hij 9 jaar was, keerde Jacky 
terug naar zijn ouders. Zij hadden een 

Chinees restaurant in Sevenum. Als 
kleine jongen bracht Jacky hier al veel 
tijd door. “Ik ben eigenlijk opgegroeid 
in de keuken. Van jongs af aan vond 
ik eten dan ook al interessant”, geeft 
hij aan. Toch koos hij uiteindelijk voor 
een heel ander vakgebied; hij volgde 
namelijk de opleiding tot meubelma-
ker. “Ik was er destijds nog niet zeker 
van wat ik precies wilde”, legt Jacky 
uit. “Ik werk graag met mijn handen. 

Daarom besloot ik eerst iets anders te 
proberen. In de weekenden bleef ik 
wel altijd helpen in het restaurant dat 
mijn ouders inmiddels verkocht had-
den. In die tijd werd mij duidelijk dat 
een traditioneel chinees restaurant 
niets voor mij was. Maar wat dan wel, 
werd later pas duidelijk.” 

Hotpot
In 2020 nam Jacky de stap zijn eigen 
bedrijf op te zetten: Jacky Street Food. 
“Eén maand voordat corona uit-
brak, zette ik mijn handtekening bij 
de Kamer van Koophandel. Een paar 
weken later zag de wereld er heel 
anders uit”, vertelt hij. “Ik begon met 
catering voor families, vriendengroe-
pen en bedrijven, maar omdat er door 
corona geen grote groepen bij elkaar 
mochten komen, moest ik vrij snel 
na de start al op zoek naar een ander 
concept.”

Afgelopen jaar ontstond het idee 
om hotpotten te introduceren: een 
Oosterse bouillonfondue. “Het is 
eigenlijk een gezond alternatief op 
gourmetten, dat de laatste jaren aan 
populariteit wint. In Azië wordt het 
veel tijdens feestelijke gelegenheden 
gedaan, maar veel mensen hier ken-
nen het nog niet. Ik breng de hotpot 
met verse bouillon en gerechten naar 
de mensen thuis, waar zij vervolgens 
zelf aan de slag kunnen. De reacties 
zijn heel positief, mensen vinden het 
leuk, lekker en gezellig. De weeken-
den zitten altijd goed vol en ook tij-
dens de feestdagen is het volle bak.” 

Liefde
Ondanks de drukte, werkt Jacky het 
liefst alleen. “Het bereiden en bezor-
gen van de gerechten doe ik zelf. Mijn 
vrouw Astrid helpt op de achtergrond 
met de administratie en contacten met 
de klant”, vertelt hij. Haar leerde hij op 
zijn 16e kennen in het Sevenumse uit-
gaansleven. “We vonden elkaar direct 
leuk, dus het duurde niet lang voordat 
we een relatie kregen.” Nog altijd is 
het stel gelukkig samen en inmiddels 
zelfs twee kinderen rijker. “Nadat we 
een tijdje samengewoond hebben in 
Venlo, vonden we een mooi huis in 
Kronenberg. Astrid is hier ook gebo-

ren, vandaar. Ook wonen haar ouders 
dichtbij, dat is voor de kinderen heel 
erg leuk.” Jacky kijkt positief terug op 
de manier waarop hij is opgevoed, 
maar samen met Astrid hanteert hij 
een meer westerse opvoeding voor 
zijn eigen kinderen Eddie (11) en Evy 
(7). “Singapore is een prestatiege-
richt land en dat zie je ook terug in het 
onderwijs. Ik ben erg streng opgevoed 
daar en merk dat ik soms ook wel wat 
harder kan zijn dan Astrid als het op 
de kinderen aankomt. In Nederland 
mogen kinderen meer ‘kind’ zijn. 
Samen proberen we het beste van 
twee werelden te combineren.”

Vrije tijd
Het komt niet als een ve?rrassing 
dat Jacky in zijn vrije tijd graag uit-
eten gaat. “Ik vind het leuk om lekker 
samen te gaan eten, ook om inspiratie 
voor mijn eigen bedrijf op te doen”, 
vertelt hij. Daarnaast gaat het gezin 
regelmatig met zijn vieren op pad. 
“We hebben een jaarabonnement bij 
Toverland, daar brengen de kinderen 
het liefst elk vrije moment door.” 

Ook is Jacky regelmatig op de golf-
baan te vinden. “Hier ben ik twee jaar 
geleden mee begonnen in America. Ik 
had toen nog wat meer vrije tijd, maar 
het voordeel is wel dat ik deze sport, 
nu ik het drukker heb, nog steeds kan 
combineren. Ik kan het zelf inplannen, 
dat is heel fijn.”

Terug naar Singapore
Regelmatig brengt Jacky nog een 
bezoek aan Singapore, waar nog een 
groot deel van zijn familie woont. “In 
februari ga ik weer terug, dan wordt 
mijn oma 100 jaar en dat moet natuur-
lijk gevierd worden.” Deze trip maakt 
Jacky alleen, maar meestal gaat het 
hele gezin mee. “Nu is dat lastig, 
want het is zo ver weg dat het niet de 
moeite is om korter dan drie weken te 
gaan. De kinderen zitten op de basis-
school, dus het is deze keer geen optie 
om met zijn allen te gaan. Dat doen 
we de volgende keer wel weer.”

Tekst: Floor Velthuizen

Geplukt

Kom je 21 januari kijken?
Open dag kindcentrum 
Bende in Horst

Op zaterdag 21 januari a.s. van 
11.00 tot 12.00 uur kun je binnen-
kijken bij Kindcentrum de Bende in 
Horst! Kinderen van 0 t/m 12 jaar 
kunnen samen met hun ouders een 

kijkje komen nemen. Je bent van 
harte welkom op Gasthuisstraat 56 
in Horst (ingang tussen Nieuwstraat 
63 en 65).
Zien we je dan?

Adver to r ia l

Slender You Fit
Bedrijf: Slender You Fit 
Eigenaar: Joyce Tielen 
Adres: Weltersweide 1
Plaats: Horst 
Telefoon: 06 33 17 83 33 
E-mail: info@slenderyoufit.nl 
Website: www.slenderyoufit.nl 
Sector: sporten en afslanken 
Start: 1-1-2023 

Activiteiten
Bij Slender You Fit zijn er diverse 
activiteiten op het gebied van spor-
ten, afslanken en schoonheid. Op 
het gebied van sporten bieden we 
de slender you bewegingsbanken, 
de vacu move, de better belly en 
specialistische figuurcorrigerende 
apparatuur aan. Onder de figuurcor-
rigerende apparatuur vallen o.a. de 
Medicell en de EMS.

Op het gebied van afslanken heb-
ben we ons eigen proteïneconcept 
Proti Shape ontwikkeld. Dit helpt 
klanten om effectief en verantwoord 
af te slanken. Met meer proteïnen 
en verminderde inname van vetten 

en koolhydraten gaat het lichaam 
over tot de verbranding van vet-
ten, zonder een hongergevoel en 
afname van spiermassa. Proti Shape 
is een compleet aanbod van prote-
ineproducten in drie verschillende 
programma’s: met en zonder maal-
tijdvervangers. Geen crashdieet, 
maar een bewustwording van een 
gezond voedingspatroon.

We bieden ook definitief ontharen 
aan van Pulzzz. Met onze uiterst ver-
fijnde ontharingstechnologie, geeft 
een IPL behandeling de beste resul-
taten voor definitief ontharen.

Bij Slender You Fit kan alles apart 
gevolgd worden( alleen sporten 
of alleen een voedingsprogramma 
volgen) en alles kan worden gecom-
bineerd. Dit is gewoon een gouden 
formule!

Doelgroep
Wij hebben drie soorten doelgroe-
pen jong en oud: Mensen met 

medische klachten, die door het 
sporten op de bewegingsbanken 
duidelijk minder last van hun klach-
ten hebben. Sporters die niet van 
een massale fitnessruimte houden 
en hier actief deelnemen aan een 
sportprogramma op de banken of 
onze andere apparatuur zoals de 
VacuMove en de Better Belly. Dames 
en heren die graag willen afvallen. 
Daarnaast hebben we het Pulzzz 
concept en komen klanten voor een 
behandeling definitief ontharen.

Onderscheidend vermogen
Wij zijn al 20 jaar een begrip in Horst 
op het gebied van sporten en afslan-
ken. Wanneer je bij ons binnen 
loopt dan voel je de kleinschalige 
en warme sfeer. Het is toeganke-
lijk voor iedereen. Klanten voelen 
zich bij ons op hun gemak door de 
persoonlijke aandacht en intensieve 
begeleiding.

Starter in de regio
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Fouten maken mag
Het jaar is net gestart, de vuurwerk- en oliebollendampen zijn opge-
trokken en we hebben de nieuwjaarsreceptie met als thema ‘Draag jij 
ook bij?’ achter de rug.

Dat bijdragen en vooral ook dingen 
doen voor een ander, spreekt mij 
altijd enorm aan. Het is iets waar je 
energie van krijgt en hopelijk steek 
je daarmee ook een ander aan om 
bij te dragen of mee te doen. Niet 
meedoen en altijd vanaf de zijlijn 
wel de nodige kritiek en meningen 
hebben, daar schiet niemand iets 

mee op. Kritiek hebben en meedoen 
is natuurlijk wel goed, daar worden 
we vaak alleen maar beter van. Maar 
laten we met elkaar ook afspreken 
dat we fouten mogen maken. Dat 
lijkt tegenwoordig wel een dingetje 
te zijn. 

Nederlanders zijn van huis uit rede-

lijk perfectionistisch ingesteld en 
de druk om ergens verantwoorde-
lijk voor te zijn, lijkt vaak niet meer 
te dragen. Daardoor gaat alles even 
langzaam. Alles moet in de veilige 
modus. Loslaten is zeker voor over-
heden een heel moeilijk iets. We 
hebben de mond vol van burgeriniti-
atieven, maar vinden het o zo span-
nend om dan de regie uit handen 
te geven. We denken dat het dan 
fout gaat. Wat boeit het nou als er 
iets fout gaat? Als het met de goede 

intenties en wederzijds vertrouwen 
is gebeurd, dan is het toch prima? Zo 
doe je dat thuis bij jezelf of je kinde-
ren toch ook? Van fouten maken leer 
je toch? Op naar een foutloos 2023? 
Nee toch?

Alex Janssen

CDA Horst aan de Maas 

   Samen is niet alleen
De wereld staat in de fik en externe factoren beïnvloeden heel veel 
zaken die we het komende jaar willen gaan regelen in onze gemeente. 
Wat D66-GroenLinks betreft, gaan we door met het ondersteunen van 
inwoners en ondernemers die dreigen om te vallen als gevolg van 
deze externe factoren. Niemand mag tussen wal en schip vallen.

We zitten met z’n allen in een auto 
en een onzichtbare bijrijder trekt af 
en toe aan het stuur waardoor we 
van richting moeten veranderen.
Maar wij zijn wel degenen die de 
route hebben uitgezet, namelijk via 
het hoofdlijnenakkoord. In de laat-
ste weken van 2022 werd het col-

legeprogramma gepresenteerd. 
D66-GroenLinks is te spreken over de 
wijze waarop het college het hoofd-
lijnenakkoord, na verdiepende ses-
sies met de hele raad, heeft omgezet 
naar een collegeprogramma. Een 
programma dat richting geeft en ook 
laat zien dat we bruisen van ambitie. 

De uitdagingen die D66-GroenLinks 
ziet voor de komende jaren, wor-
den allemaal als thema benoemd en 
gaan we dus aanpakken.

Denk hierbij aan goed wonen in alle 
kernen, de sociale basis op orde, de 
energietransitie en verduurzaming, 
de gevolgen van (arbeids)migratie, 
omschakelen naar een toekomstbe-
stendige economie, het behoud en 
versterken van natuur en bescher-
men van ons landelijk gebied. Als we 
deze uitdagingen samen oppakken, 

dan hebben de invloeden van bui-
tenaf minder effect.

We gaan het samen doen. De poli-
tieke partijen, het college, de amb-
tenaren, maar vooral de inwoners 
en ondernemers. Samenwerken voor 
een betere balans. Zorg ervoor dat jij 
geen onzichtbare bijrijder wordt die 
soms aan het stuur trekt.

Maarten Voesten

D66-GroenLinks 

   Gemeenteraad houdt zich niet aan de wet
Het bestuur is er om te besturen en de volksvertegenwoordigers 
dienen het bestuur te controleren. Deze taakverdeling noemen we 
dualisme en is bij wet sinds 2002 vastgelegd. Laat hier nu net mijn 
worsteling over gaan. Is dit wel bekend in Horst aan de Maas?

Ons gemeentebestuur bestaat uit 
burgemeester en wethouders en 
noemen we College. De volksverte-
genwoordigers zijn onze gemeen-
teraadsleden. Beiden hebben een 
belangrijke rol, die men strikt 
gescheiden moet houden.Wat schetst 
mijn verbazing, voorafgaand aan 
onze raadsvergaderingen, waar de 

uiteindelijke besluiten genomen wor-
den, zitten onze wethouders vaak 
bij hun eigen politieke partij aan 
tafel. Uiteraard moet het mogelijk 
zijn dat een wethouder alle partijen 
van informatie voorziet, maar struc-
tureel aanwezig zijn bij hun eigen 
partijoverleg, gaat wat mij betreft 
echt te ver. Ook de coalitiepartijen 

voeren regelmatig onderling over-
leg, waarbij de wethouders eveneens 
regelmatig aanschuiven. Al deze 
overlegstructuren zijn mijns inziens 
bedoeld om verrassingen tijdens de 
raadsvergaderingen uit te sluiten. 
Hoe kun je kritisch de wethouders 
en hun beslissingen beoordelen, als 
je zelf bij de besluitvormende fases 
aanwezig bent geweest of zelfs in 
het voortraject meebeslist hebt?In 
mijn beleving is dit echt de omge-
keerde wereld en zelfs in strijd met 
de genoemde wet. Daarom vind ik 

dat alle raadsleden hun controle-
rende taak in 2023 serieus moeten 
oppakken. Dit kan door in de raads-
informatiesessies beter naar elkaar 
te luisteren en een open debat te 
voeren. Zo kunnen we samen werken 
aan transparantere besluitvorming en 
een nog beter Horst aan de Maas.

Peter Lalieu

VVD 

   Herinrichting Stationsomgeving Horst-Sevenum
De gemeenteraad buigt zich op 31 januari over deze herinrichting. 
Vele onderzoeken, tekeningen en financiële berekeningen verder, is 
het nu aan de raad. 8 miljoen extra, of geen fietstunnel. 

Zowel het fiets- en voetgangersver-
keer als het autoverkeer op deze 
plek is de laatste jaren fors toegeno-
men. De N556 Horst-Sevenum is een 
drukke weg. Dagelijks maken veel 
gemotoriseerde voertuigen en fiet-
sers gebruik van deze weg. Zeker bij 
de spoorwegovergang leidt dit vaak 
tot gevaarlijke situaties. Voor fietsers 
en voetgangers is het vaak een las-

tige oversteek, omdat ze twee rijstro-
ken moeten passeren. Daarnaast zijn 
er ook nog twee bushaltes op deze 
plek, wat de veiligheid zeker niet ten 
goede komt. De vooronderzoeken 
hebben aangetoond dat het fysiek 
mogelijk is om een fiets- en voetgan-
gerstunnel aan te leggen. De kosten 
ervan blijken echter, zeker ook met 
de laatste tijd toegenomen bouw-

kosten, vele malen hoger dan we 
vooraf begroot hebben. Het budget 
dat beschikbaar is voor de herinrich-
ting en het aanleggen van de tunnel 
moet ruim verdubbeld worden. Dit 
dwingt ons tot het maken van keu-
zes. Is een tunnel nu wel echt nodig? 
Als auto’s zich niet aan de verkeers-
regels houden, moeten fietsers dan 
‘gedwongen’ door een tunnel? En 
is die tunnel eigenlijk wel ‘sociaal 
veilig’? Ja, die tunnel is een prima 
idee. En aangezien er geen grote 
afstand onder de weg afgesloten is, 

is die echt wel sociaal veilig. Je rijdt 
immers niet een paar honderd meter 
onder de grond. Is dan de oversteek 
via een rotonde onveilig? Nu is dus 
de afweging aan de gemeenteraad.

Jan Wijnen

PvdA 
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Broekhuizen
• Hoogstraat 4 (Verlengen beslistermijn)
Grubbenvorst
• Past Vullinghsplein en omgeving (evene-

ment Motorzegening)
• Kloosterstraat 33a (het bouwen van een 

tandartspraktijk)
Hegelsom
• St. Hubertusstraat 9 (realiseren aanbouw 

en levensloopbestendig maken woning)
Horst
• Veemarkt 1 (plaatsen van handelsreclame 

aan de gevel)
• Wevertweg 8 (vestigen kinderdagverblijf 

Mukkenstal in bestaande recreatieboer-
derij

• Americaanseweg 48 (plaatsen van een 
naambord)

• Kortestraat 4 (Besluit: last onder 
bestuursdwang sluiting woning)

Meerlo
• Christinastraat 8 (bouwen van een dak-

kapel)
• Hoofdstraat 42 (Besluit: last onder 

bestuursdwang sluiting woning)
Tienray
• Zwanenweg 7 (vastgesteld bp, wijzigen 

bestemming)

Vertrokken naar onbekende bestemming
Horst aan de Maas
• Midden Peelweg 5 Sevenum (09-01-2023)

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

12
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

17 januari 2023
Raadsavond en themasessie vergunning-
verlening, toezicht en handhaving
Op dinsdag 17 januari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens deze 
vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de het beleidskader vergunningverlening, 
toezicht en handhaving.

Raadsavond
Tijdens de raadsavond komen o.a. aan 
de orde het spreekrecht van de (burger)
raadsleden en de informatieve behandeling 
van de raadsvoorstellen van de vergade-
ring van 31 januari. Kijk voor een volledige 
agenda op horstaandemaas.nl/raad.

Inspreken
Wilt u inspreken over een van de agenda-
punten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór 
de vergadering contact op met de griffier 
(06–51 85 28 91 / griffier@horstaande-
maas.nl).

Themasessie vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving
Het doel van het beleidskader is om rich-
ting te geven aan de gemeentelijke taken 
op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De gemeente 

moet hierbij voldoen aan zowel wettelijke 
verplichting als aan provinciale afspraken. 
Burgemeester en wethouders nodigen de 
(burger)raadsleden uit om mee te denken 
over het door het college nog vast te stel-
len beleid.

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website hor-
staandemaas.nl/raad. De openbare verga-
dering is in de raadzaal van het gemeen-
tehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de 
vergadering ook live volgen via horstaan-
demaas.nl/raad en de facebookpagina 
van de gemeenteraad (RaadHadM).

Verkiezingen 2023 
Afleggen Ondersteuningsverklaringen
Voor politieke partijen die nog geen zitting hebben in de Provinciale Staten dan wel het Water-
schap en die ook niet landelijk geregistreerd staan, geldt dat zij ondersteuningsverklaringen 
moeten overleggen om bij de komende Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen mee te 
kunnen doen.

In de periode van 16 tot en met 30 janu-
ari 2023 kunnen kiezers uit de gemeente 
Horst aan de Maas een ondersteunings-
verklaring afleggen op het gemeentehuis, 
Wilhelminaplein 6 te Horst. Een kiezer mag 
niet meer dan één ondersteuningsverklaring 
ondertekenen.

Meer informatie vindt u op:
www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

Maak hiervoor een afspraak via onze website en 
zoek op: ‘afspraak maken’. Of neem telefonisch 
contact met ons op via 077-4779777 en vraag 
naar mevr. C. van der Sterren van team KCC/
Burgerzaken.

7 maart 2023 
Derde editie Grote G-debat
Het Grote G-debat is inmiddels een begrip in Horst aan de Maas. Op dinsdag 7 maart gaan 
inwoners met een verstandelijke beperking weer in gesprek met de gemeenteraad. Wil je 
deelnemen aan het derde Grote G-debat? Meld je dan aan vóór 1 februari.

Wat houdt mensen met een verstandelijke 
beperking bezig?
In 2019 vond het eerste G-debat plaats in 
de raadzaal van Horst aan de Maas. Op 
initiatief van Jeroen Gommans werden 10 
inwoners met een verstandelijke beper-
king geworven, die graag bereid waren om 
de raadsleden te vertellen wat hun bezig 
houdt in Horst aan de Maas. Na een korte 
onderbreking vanwege de coronabeperkin-
gen werd in 2022 het tweede Grote G-debat 
georganiseerd en inmiddels zien we dat 
een aantal gemeenten in de regio ook al 
een G-debat organiseren.

Aanmelden
Voorzitter van het Grote G-debat is Jeroen 

Gommans. Samen met Jeroen zijn we op 
zoek naar inwoners met een verstandelijke 
beperking die mee willen doen aan het 
debat. Wat gaat goed en wat kan beter in 
Horst aan de Maas?

Wil je jouw ervaringen delen met de 
gemeenteraad, geef je dan vóór 1 februari 
op. 
Stuur een e-mail naar gdebat@horstaan-
demaas.nl en schrijf ook op over welke 
onderwerpen je het wilt hebben.

Derde Grote G-debat
Het derde Grote G-debat vindt plaats op 
dinsdag 7 maart 2023 van 19 tot 20 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis in Horst.

Damocles-beleid
Sluiting van twee woningen
De burgemeester heeft besloten om twee woningen te sluiten vanwege drugsgerelateerde 
activiteiten. Het gaat om de woning aan de Kortestraat in Horst. Daar is in december door de 
politie een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen. En het gaat om een woning aan 
de Hoofdstraat in Meerlo. Hier trof de politie enige tijd geleden een hoeveelheid drugs aan.

Tijdelijke locaties voor de herhaalprik
In het Gasthoês in Horst kunt u, zonder 
afspraak, terecht op 20 en 23 januari en 3 en 
6 februari voor het halen van een herhaalprik 

tegen het coronavirus. Iedereen kan zonder 
afspraak binnenlopen bij de tijdelijke en vaste 
locaties voor een vaccinatie of meer uitleg.

Verduurzamen doen we samen #WijGaanGroen
Informatieavond (hybride) warmtepompen
Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Of bent u 
toe aan een volgende duurzame stap? En wilt 
u uw woning verwarmen met een (hybride) 
warmtepomp, maar weet u niet waar te begin-
nen? Op 24 januari 2023 organiseren we om 
19.30 uur een online informatiebijeenkomst. 
Ons energieloket informeert u dan over 
(hybride) warmtepompen.

Zo krijgt u van de onafhankelijk adviseur van 
het Duurzaam Bouwloket uitleg over:

• de werking van (hybride) warmtepompen;
• de huidige situatie in de markt;
• belangrijke aandachtspunten;
• subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Ook kunt u direct vragen stellen via de chat. 
Inschrijven voor deze informatiebijeenkomst 
kan via: www.horstaandemaas.nl/warmte-
pomp
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Mieke van Gool Lottum
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Mieke van Gool (74) uit Lottum en 
inmiddels wonend in Chacrise, Frankrijk.

Ze werd geboren in het rozendorp, 
waar ze opgroeide in een warm gezin 
met vijf broers en zussen. “Het leven 
in Lottum was goed”, blikt Mieke 
terug. “We kenden iedereen en ieder-
een kende ons, daar heb ik goede her-
inneringen aan. Toen we op mijn 12e 
naar Oosterhout verhuisden, was dat 
moeilijk. Vooral voor de drie oudste 
kinderen en voor mijn moeder die erg 
verknocht was aan Lottum.”

Reisgenen
Met twee ouders die allebei in het 
onderwijs werkten, was het geen ver-
rassing dat Mieke daar uiteindelijk 
zelf ook haar passie in vond. “Ik heb 
op verschillende scholen in Nederland 
gewerkt”, vertelt ze. “Zo heb ik in 
Tilburg gewoond, in Utrecht, maar 
ook in Amsterdam.” Naast dat Mieke 
aardig wat rond verhuisde, was ze ook 

gek op reizen. Dit had ze niet van een 
vreemde. “Dat ‘zwerversbloed’ heb 
ik van mijn vader geërfd. Hij was een 
echte reiziger en wilde graag andere 
landen zien en culturen ontdekken.” 
Dit is ook wat Mieke aantrok. Samen 
met haar eerste echtgenoot besloot 
ze een jaar naar Sri Lanka te gaan met 
hun zoon. “Ik vind het bijzonder om 
zo’n ander leven mee te maken”, legt 
Mieke uit. “Het is mooi om andere 

levensgewoonten en culturen van 
dichtbij te zien.” Toen Mieke voor een 
periode in India was, ontmoette ze 
haar huidige man. “We leerden elkaar 
kennen in een ashram, een geliefde 
plek ook voor westerlingen in die 
jaren, en werden verliefd. Na deze 
reis gingen we allebei terug naar ons 
eigen land, ik naar Nederland en hij 
naar Frankrijk. Oorspronkelijk kwam 
hij uit Ierland, maar hij woonde al 
langere tijd in Parijs.” Na een tijd van 
heen en weer reizen, nam Mieke het 
besluit om naar Frankrijk te verhuizen. 
Het stel trouwde en kreeg twee kinde-
ren. “Inmiddels wonen we al veertig 
jaar samen in een huis op het platte-
land van Frankrijk”, vertelt ze.

Dankbaar
Toen de jongste 2 jaar oud was, ging 
Mieke weer aan het werk. “Ik werkte 
parttime in Parijs op een kleine inter-
nationale school”, geeft ze aan. “Dit 
heb ik ongeveer vijftien jaar gedaan 
en daarna ben ik begonnen als vrij-
williger bij stervensbegeleiding. Dit 
doe ik inmiddels al 25 jaar.” Hierbij 
begeleidt ze mensen tijdens de laatste 
fase was hun leven. “Ik luister naar 
ze en laat ze voelen dat ze belangrijk 
zijn tot hun laatste ademtocht. Het is 
dankbaar werk en het heeft me het 
gevoel gegeven dat ik iets teruggeef 
aan Frankrijk, van wat Frankrijk aan 
mij heeft gegeven. Ik voel me er meer 
bij horen. Daardoor heb ik ook goed 
Frans leren spreken. Thuis spreken we 
namelijk Engels, en met mijn kinderen 
heb ik altijd Nederlands gesproken.”

Dorpsmens
Het mooie aan Chacrise vindt Mieke de 
cultuur en de natuur. “Ik kijk momen-
teel uit op een weiland, bossen en 
erachter zie ik een heuvelweg die 
omhoog en dan weer omlaaggaat”, 
vertelt ze. “Ik kan zo ontzettend genie-
ten van de natuur hier en zou ook niet 
graag in de stad wonen. Er wonen 
hier maar ongeveer vijftig mensen.” 
Chacrise ligt op ongeveer een uur reis-
tijd van Parijs vandaan, maar Mieke 
moet er niet aan denken om in de 
stad te wonen. “Ik heb in mijn tijd in 
Nederland in verschillende steden 

gewoond, maar ben uiteindelijk altijd 
teruggegaan naar een dorp, voor de 
rust en natuur.”

In totaal is Mieke in haar leven wel 
achttien keer verhuisd, maar Lottum 
blijft altijd speciaal voor haar. “Ik heb 
er maar tot mijn 12e gewoond, maar 
met mijn broers en zussen spreek 
ik nog altijd Lottums”, lacht ze. “Zij 
hebben net als ik het reizigersbloed 
geërfd en verschillenden wonen ook in 
het buitenland. Mijn zus woont in de 
Verenigde Staten en we bellen weke-
lijks. Dit gaat gewoon in het dialect. 
Ik heb ook nog altijd een Limburgs 
accent. Best opmerkelijk, als ik er zo 
over nadenk.” Eén van haar broers 
woont nog altijd in de gemeente Horst 
aan de Maas. “Dat is erg fijn, omdat 
mijn ouders allebei in Lottum begra-
ven zijn. Paul zorgt voor het graf.”
Afgelopen september zijn de zes 
broers en zussen bij elkaar geko-
men. “Dat doen we als we allemaal 
in Nederland kunnen zijn. Vanwege 
corona was het al even geleden, maar 
nu kon het eindelijk weer. Het is mooi 
om elkaar te zien en alle verhalen te 
delen.”

Toekomstbeeld
Terug naar Nederland verhuizen, dat 
zit er niet in. “Maar ik kom er wel 
zeker twee keer per jaar”, geeft Mieke 
aan. “Mijn twee zonen wonen allebei 
in Nederland. Ik ben inmiddels ook 
oma, dus het is leuk om bij de kin-
deren en kleinkinderen op bezoek te 
gaan.” Helemaal naar Nederland voor 
een familiebezoek is echter niet nodig, 
want Miekes dochter heeft haar reis-
genen overgenomen en is dichtbij in 
Frankrijk gaan wonen. “Zij heeft ook 
veel rondgetrokken en woont hier met 
haar Canadese echtgenoot. Het is toch 
fijn dat er iemand zo dicht in de buurt 
woont.”
Waar Mieke uiteindelijk eindigt, weet 
ze niet, maar ze hoopt zo lang moge-
lijk op het Franse platteland te blijven. 
“Hier kom ik tot rust en kan ik echt 
genieten.”

Tekst: Floor Velthuizen

Horst aan de MaasUit
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Het zijn slechts een paar van de strikte 
regels uit het stramien van Eva, voort-
komend uit haar dwangstoornis, die 
het leven op den duur schier onmo-
gelijk maakte. Dat vonden uiteinde-
lijk ook haar behandelaars, die Eva’s 
wens in vervulling lieten gaan en haar 
aandroegen bij het expertisecentrum 
euthanasie, voorheen bekend als de 
levenseindekliniek. “Het was volledig 
haar eigen keuze, nadat ze diverse the-
rapieën al had uitgeprobeerd. Helaas 
hebben de behandelaars hier weinig 
tot niets in betekend”, vertelt haar 
broer. 

Het afscheid
Eva schonk tijdens haar laatste fase 
een bedrag aan stichting MIND, in 

de hoop dat anderen in de toekomst 
haar leed bespaard blijft. “Vanuit die 
gedachte wil ik ook een duit in het 
zakje doen”, vertelt Rico. “Zo hebben 
we een beetje hetzelfde doel.” Via zijn 
persoonlijke actiepagina op de website 
van de stichting, kwam al ruim 1.000 
euro binnen.

Eva zou ongetwijfeld trots zijn 
geweest. “Tot het laatste moment is ze 
haar gevoel voor humor blijven hou-
den, om uiteindelijk met een glimlach 
voorgoed haar ogen te sluiten. We heb-
ben als familie rustig naar het afscheid 
toegewerkt en zijn als gezin een aantal 
dagen naar zee geweest. Mijn zus was 
die laatste dagen zo rustig en kalm, 
ze had jaren op dit moment gewacht”, 
vertelt Rico. Maandag hijst hij zich in 
zijn hardloopoutfit en rent hij een halve 

marathon voor zijn zus en anderen die 
kampen met hun mentale gezondheid. 
“Dat is natuurlijk niets vergeleken met 
de tien jaar strijd die Eva moest leve-
ren, maar op deze manier wil ik zelf 
ook het gevecht aangaan. Dat vind ik 
belangrijk. Ik hoop dezelfde vechtlust 
te laten zien als dat zij deed.”

Steunen
Normaliter is Rico een fanatiek hard-
loper, maar logischerwijs kwam het 
de laatste maanden maar weinig van 
sporten. “Het wordt een grotere uit-
daging dan normaal, maar het gaat 
vooral om het doel achter het lopen: 
het bespreekbaar maken van deze pro-
blematiek. Er zijn gegarandeerd veel 
meer mensen die hiermee worstelen. 
Zij moeten weten dat er opties zijn. 
Stichting MIND kan mooie dingen doen 

met het geld dat binnenkomt, waar-
mee verhalen als die van mijn zus wel-
licht vaker voorkomen kunnen worden 
in de toekomst.” Rico begint maandag-
avond rond 18.30 uur aan zijn halve 
marathon, en rent vanuit zijn woning 
aan de Groenewoudstraat in Horst 
een route die voert langs het ouderlijk 
huis in Sevenum, om via Kronenberg, 
America en Meterik te eindigen op de 
startplek. Hem steunen kan op zijn 
persoonlijke actiepagina, te vinden via 
bluemondayrun.doemeemetmind.nl

Worstel je zelf met psychische proble-
men? Bespreek dit, hoe moeilijk dat 
ook kan zijn. Dit kan bij je huisarts, of 
bij een stichting als MIND. Daar bieden 
professionele hulpverleners gratis en 
anoniem hulp en advies. Contact opne-
men met stichting MIND kan onder 

andere door te bellen naar 0900 – 1450 
of via de online chat op de website.

Tekst: Jelle van Hees
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De noodopvang in de Kasteelse 
Bossen had best langer open 
kunnen blijven

Burgemeester Ryan Palmen bleek niet te vermurwen, ook niet nadat er nogal wat kritiek kwam op zijn voorgenomen besluit om de crisisnoodop-
vang in de Kasteelse Bossen deze maand te sluiten. Ook massale protesten van vrijwilligers en een oproep vanuit de gemeenteraad maakten geen 
verschil. Heeft Palmen gelijk en voldeed Horst, zoals hij stelt, inderdaad ruimschoots aan de wens vanuit de overheid om tijdelijk asielzoekers op 
te vangen, of had hij de noodopvang best langer open kunnen houden?

Een half jaar na de opening, sluit de noodopvang 
voor 150 asielzoekers in de Kasteelse Bossen de 
poort. De bewoners vertrekken voor maximaal drie 
maanden naar het Megaland-terrein in Landgraaf, 
waar ze na die tijd ook weer weg moeten in ver-
band met de voorbereidingen op Pinkpop. Het zorgt 
ervoor dat de asielzoekers al sinds hun komst naar 
Nederland van hot naar her worden gesleept. Een 
gegeven waar door deze maatregel geen veran-
dering in komt. Vrijwilligers trokken na het voor-
genomen besluit van Palmen dan ook aan de bel. 
Middels een brief lieten ze optekenen dat ‘Horst 
voor sommuge bewoners al de vijfde noodop-

vanglocatie is. Terwijl er juist behoeft is aan rust en 
stabiliteit.’ Uit berichten van omwonenden van de 
Kasteelse Bossen blijkt bovendien dat zij nauwe-
lijks overlast ondervonden van hun nieuwe buurt-
genoten. Daarbij komt dat kinderen van gezinnen 
in de noodopvang sinds kort naar scholen in deze 
gemeente gingen, maar daar nu weer weggeplukt 
worden.

Volgens burgemeester Palmen heeft gemeente 
Horst aan de Maas echter genoeg gedaan om 
asielzoekers op te vangen en is er met de tijdelijke 
overplaatsing naar Landgraaf een goed alternatief 

gevonden. Het is een landelijk probleem, waarvoor 
Horst best tijdelijk en gedeeltelijk een oplossing 
wilde bieden, maar nu is het de beurt aan andere 
gemeenten. Een meerderheid van de Horster 
gemeenteraad riep Palmen op om zijn besluit te 
heroverwegen, maar dat bleek tevergeefs.

Heeft Palmen gelijk en heeft Horst inderdaad ruim-
schoots aan zijn opvangplicht voldaan, of had hij de 
noodopvang prima wat langer open kunnen hou-
den? Wat vindt u?

   

Bespreking poll 2023 week 1
Goede voornemens zijn een wassen neus
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 massaal 
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. Geld dat ook voor jou, of maak jij jouw goede voornemens wel waar?

Ieder jaar weer blijkt dat het gros van de goede 
voornemens het einde van het jaar niet haalt. 
Patronen doorbreken is voor mensen nu eenmaal 
lastig. ‘De beste indicator voor toekomstige pres-
taties, 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? Het kan baten om vooral niet teveel hooi op je 
vork te nemen en doelen te stellen die realistisch 
zijn. Goede voornemens zijn vaak zo enthousiast en 
ambitieus dat we in ons onderbewustzijn verwach-
ten binnen enkele weken tastbare resultaten te 
zien. Het loslaten van die gedachte kan helpen bij 

het volhouden van gestelde doelen. Ook het delen 
van je goede voornemens met naaste helpt bij het 
bereiken van een doel. En probeer niet teveel te 
willen veranderen in één keer: kies één doel en ga 
daar vol voor.

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

Column
Blue Monday
Maandag 16 januari is het ‘Blue 
Monday’. Volgens kenners de 
meest deprimerende dag van 
het jaar, maar bij uitstek ook 
een etmaal om stil te staan bij 
mentale gezondheid en de vaak 
schrijnende strijd die velen in 
dat kader dagelijks voeren.

De feestdagen liggen net ach-
ter ons, de eerste goede voorne-
mens zijn alweer overboord, de 
dagen zijn grauw en donker en 
de volgende vakantie lijkt slechts 
een stipje aan de horizon: het zijn 
allemaal factoren die maken dat 
de derde maandag van januari is 
‘uitverkoren’ als meest deprime-
rende. Voor veel Nederlanders is 
het echter iedere dag Blue Monday. 
De cijfers van het Trimbos-instituut, 
het landelijk kennisinstituut voor 
geestelijke gezondheidszorg, lie-
gen er niet om: liefst 48 procent 
van de volwassen bevolking heeft 
ooit in het leven één of meer-
dere psychische aandoeningen. 
Het gaat daarbij vooral om stem-
mings- en angststoornissen. Die 
komen in allerlei soorten, vormen 
en gradaties. Dat gold ook voor 
Eva Janssen.  Haar mentale proble-
men bleken uiteindelijk te groot 
voor een oplossing. Ze koos afgelo-
pen november voor euthanasie, op 
29-jarige leeftijd.

Elders in deze krant lees je een 
gedeelte van haar verhaal. Dat 
werd maandagavond met me 
gedeeld door haar broer Rico. 
Het werd een gesprek dat me 
nog lang zal heugen, waarin 
Rico hamerde op het belang van 
het bespreekbaarder maken van 
mentale gezondheid. Zelf draagt 
hij z’n steentje bij door op Blue 
Monday een halve marathon door 
gemeente Horst aan de Maas te 
rennen. Zo haalt hij geld op voor 
het goede doel, maar eert hij tege-
lijkertijd zijn zus. Met name haar 
vechtlust. Eva streed meer dan 
een decennia tegen de gevolgen 
van een dwangstoornis, in com-
binatie met smetvrees. Het resul-
teerde in een leven dat eigenlijk 
niet te leven was. Een leven ook, 
dat anders had kunnen lopen. Als 
Eva op tijd de juiste handvaten had 
gekregen, vanuit de gespeciali-
seerde instanties, had Rico maan-
dag zijn sportkleren in de kast 
kunnen laten. Het mocht niet zo 
zijn, maar het verhaal van Eva mag 
niet voor niets zijn geweest. Daar 
zorgt Rico wel voor.

LeesVanHees

Poll

Wat wordt verteld, wat wordt verzwegen
In de HALLO van 5 januari kregen burgemeester en wethouders volop ruimte om hun verhaal te vertellen. Maar wat werd verzwegen of 
ontweken? Een jaar vol verrassingen volgens de burgemeester. Ook het geval Rudy Tegels was een verrassing. De boodschap van burge-
meester Palmen was vooral dat hij als mens tekort was geschoten, door vrijwel geen persoonlijk contact te onderhouden. Waarom laten zien 
dat je als mens te kort schoot? In bestuurlijk opzicht deugde deze affaire van geen kant. Te laat, te slap en een halfbakken onderzoek. Dat 
bestuurlijk falen kon nu worden ontweken, omdat het menselijk boetekleed werd aangetrokken. Het belangrijkste werd weggelaten.

En verder? Nu loopt het werken in 
het college volgens de burgemeester 
als een tierelier. Wethouder Kuipers 
is enthousiast over de nieuwe 
manier van samenwerken. Bouten 
zegt: “dit team is in staat om veran-
derende uitdagingen met de raad 
aan te gaan.” Beurskens stelt: “In het 
verleden voelde ik me vaak een-
zaam.” Wat wordt eigenlijk gezegd, 
of verzwegen? De vorige samen-
stelling van het College van B&W 
was kennelijk onwerkbaar, zonder 
samenwerking en de leden waren 

allemaal niet in staat als één col-
lege goed op te treden. Juist in die 
omstandigheden ontbrak dus echt 
leiderschap en kwaliteit. Twee col-
lege-leden verdwenen. Dat daardoor 
de onwerkbare situatie is opgelost, 
wordt verzwegen.

En de nieuwe man, Egbert Joosten 
stelt: “Het gaat erom dat we de 
basis op orde hebben.” Juist, maar 
daarmee zegt hij ook dat zijn voor-
gangers en eerdere colleges er 
bestuurlijk en organisatorisch een 

rommeltje van hadden gemaakt. Dat 
erkennen komt niet over de lippen, 
maar staat wel tussen de regels.

Grootspraak blijft. “Op veel fronten 
zijn we al koploper, maar we willen 
dat op nog meer gebieden wor-
den.” Bedoeld wordt dat het op veel 
gebieden nog een rommeltje is en 
verbeterd moet worden. Vertrouwen 
moet teruggewonnen worden, maar 
het college moet beseffen dat ver-
trouwen wordt verdiend door het 
laten zien van resultaten en niet door 

mooie verhalen. Zoals iedereen weet 
vullen mooie praatjes geen gaatjes. 
We zullen zien of de grote broek het 
college past.

Geert Ambrosius, St Jansstraat Meterik

Ingezonden brief
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Kapelconcert Het Munttrio bij De Locht
De kapel van Openluchtmuseum de Locht in Melderslo vormt zondag 15 januari weer het podium voor een 
concert. Van 15.00 tot 17.00 uur treedt Het Munttrio op.

Het Munttrio bestaat uit Mariska Rijk 
op viool, Katrien Heerkens op fluit 
en Marcel Kuepers op de piano. Het 
trio varieert in muziek van barok 
(Bach, Händel) naar klassiek (Hayden, 
Küffner, Salieri) en via romantiek 

(Köhler, Kummer) naar moderner werk 
(Bonis, Suk, Martinu). 

Kapel Sint Isidorus is te bereiken via de 
zijingang aan de parkeerplaats van het 
museum. Toegangstickets voor dit con-

cert zijn alleen verkrijgbaar via www.
delocht.nl/kapelconcerten Een kapel-
concert kan zonder museumbezoek 
worden bijgewoond. De concerttickets 
bieden géén toegang tot het museum.

   

Jongerencentrum OJC Niks viert 30-jarig bestaan
OJC Niks viert op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 mei van dit jaar haar 30-jarig bestaan. Het jongeren-
centrum proost op drie decennia alternatieve cultuur in hartje Horst met een programma vol opkomende 
bands, dj’s, een vintage markt en andere activiteiten.

OJC Niks is in 1993 geboren uit een ini-
tiatief van een groep jongeren. Er was 
namelijk ‘niks’ te doen in Horst en ze 
wilden graag een eigen plek om din-
gen te organiseren. Na protestacties 
kregen de jongeren een eigen gebouw 
toegewezen in hartje Horst: OJC Niks. 
In de afgelopen drie decennia heeft 

deze plek zich bewezen als een broed-
plaats voor jeugdcultuur, een toonaan-
gevend podium voor muziek en een 
veilige haven voor creatievelingen. Al 
dertig jaar is OJC Niks een plek voor 
jongeren, gerund door jongeren. Op 
12, 13 en 14 mei wordt deze mijlpaal 
gevierd met een bomvol programma, 

zoals je mag verwachten van OJC Niks: 
schurende bands, toffe plaatjes en 
bizarre creaties. De toegang is gra-
tis. Begin maart wordt de volledige 
line-up bekendgemaakt. Houd www.
ojcniks.nl in de gaten voor meer infor-
matie.

   

Muziekvereniging St. Caecilia America opent 
nieuw jaar met concert
Muziekvereniging St. Caecilia America opent het nieuwe jaar zondag 15 januari met haar inmiddels traditio-
nele Nieuwjaarsconcert in de kerk van America. Dit jaar vindt het concert plaats in samenwerking met het 
Horster Mannenkoor.

Het Horster Mannenkoor werd in 1894 
opgericht in café Haegens in Horst. 
Vandaag de dag houdt nagenoeg het 
hele koor zich bezig met zingen, maar 
in vroegere tijden werden concerten 
meestal gecombineerd met komische 
voordrachten en toneel. Later richtte 
het koor zich meer op het streven 
naar een hoge muzikale kwaliteit. 

Onder leiding van nieuwe dirigent Erik 
Munten werkt het Horster Mannenkoor 
nu aan een nieuw en verfrissend 
programma. Muziekvereniging St. 
Caecilia presenteert zich voor de eer-
ste keer in America onder leiding van 
haar nieuwe dirigent Chris Derikx. Ze 
brengt een gevarieerd programma 
ten gehore. Het saxofoonkwartet van 

muziekvereniging St. Caecilia verzorgt 
een speciaal optreden. Het concert 
begint om 15.00 uur. Na afloop kan 
het publiek samen met de muzikan-
ten in de Bondszaal proosten op het 
nieuwe jaar.

   

Informatieavond over passief wonen bij BiblioNu
Met ‘Kennismakers’ nodigt BiblioNu inwoners van Horst aan de Maas uit om kennis te delen in de bibliotheek. 
Kennismakers spreken over een onderwerp waar hij of zij passie voor of kennis van heeft. Helmy Segers 
trapt woensdag 18 januari af met een informatieavond over passief wonen.

Helmy Segers uit Horst heeft 25 jaar 
een kinderkapsalon gehad en werkt 
nu als teamcoach en communicatiead-
viseur. Hoewel ze dus geen connectie 
heeft met de bouw, heeft zij wel een 
connectie met groei en ontwikkeling. 
Van daaruit heeft Helmy zich verdiept 
in de mogelijkheden om zonder gas, 
maar ook zonder een andere warm-
tebron te kunnen wonen. Uiteindelijk 

kwam zij uit bij een passief huis: een 
woning die zo is gebouwd dat geen 
actie meer ondernomen hoeft te wor-
den om het binnenklimaat te beïn-
vloeden. Het doel is om met zo min 
mogelijk energieverbruik een zo opti-
maal mogelijk wooncomfort bereiken. 
Passief wonen gaat uit van weglaten 
in plaats van toevoegen. Wat kun je 
doen om niet meer afhankelijk te zijn 

van de warmtebronnen? En hoe kun je 
niets hoeven doen om de teveel opge-
wekte warmte weer kwijt te raken? 
Helmy Segers licht dit 18 januari tus-
sen 19.30 en 21.00 uur toe en beant-
woordt vragen in de Bibliotheek Horst. 
Kijk voor meer informatie en aanmel-
den op www.biblionu.nl/activiteiten

Jointoo uit Meerlo treedt 
op in Paradiso
Vocalgroup Jointoo uit Meerlo en omstreken is geselecteerd om de 
Korendagen op te luisteren. Dit betekent dat het koor zaterdag 14 
januari optreedt in de Amsterdamse muziektempel Paradiso.

Het optreden van Jointoo in 
Amsterdam vindt plaats om 12.50 
uur. Woensdag 18 januari gaat het 
koor vervolgens tijdens de reguliere 
repetitieavond weer verder met 
het instuderen en verfijnen van het 
repertoire. Het koor werkt daar-
bij toe naar een muzikaal spekta-
kel in 2024, maar voordat het zover 

is staat ook deze zomer nog een 
optreden gepland. Op 2 juli zingt 
Jointoo in Helmond bij Carat.

Wie ook bij Jointoo wil zingen, 
wordt verzocht een mail te sturen 
naar jointoo@live.nl

   

Nationale Tuinvogeltelling
Tuinen vormen in het verstedelijkte Nederland een steeds belang-
rijkere overwinteringsplek voor vogels. Daarom organiseren 
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland 
jaarlijks de Nationale Tuinvogeltelling. Die vindt ditmaal plaats 
van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari.

De telling heeft als doel de aantal-
len en verspreiding vast te stellen 
van in tuinen overwinterende vogel-
soorten. Hoe werkt het? Ga voor het 
raam zitten of op het balkon, met 
uitzicht op de tuin, en tel precies 
een half uur. Noteer per soort het 
hoogste aantal dat tegelijkertijd is 
waargenomen. Geef dit vervolgens 
door via www.vogelbescherming.nl 
(ga naar tuinvogeltelling 2023). 

Om het tellen eenvoudiger te 
maken zijn er verschillende hulp-
middelen, welke worden aan-
geboden via de website van de 
vogelbescherming. Er zijn app’s, 
handige tellijsten maar ook tips 

hoe u veel vogels in uw tuin krijgt. 
Verder staat er precies wat u moet 
doen om de telling goed te laten 
verlopen. In 2022 bleek de huis-
mus de onbetwiste nummer één in 
Nederland.

‘t Hökske
Vogelwerkgroep ‘t Hökske uit 
Horst helpt graag bij het verbre-
den van de vogelkennis in de regio. 
Vragen over vogels of de Nationale 
Tuinvogeltelling kunnen bij de ver-
eniging gesteld worden door een 
mail te sturen naar info@vogel-
werkgroephokske.nl

   

De Pitstop wint kantje boord 
Grubbevorster Kwis
Eind november was heel Grubbenvorst weer in de ban van de 
Grubbevorster Kwis. De dorpsquiz werd voor de vierde maal geor-
ganiseerd door Gewoën Grubbevors. Zaterdag 7 januari werd in 
café Stammineke 2.0 de winnaar bekendgemaakt: team Snackbar 
De Pitstop. 

Tijdens de avond werden ver-
schillende vragen en antwoorden 
behandeld. Gedurende de avond 
bleek dat ook dit jaar de top van 
het klassement dicht bij elkaar zat. 
Bij de verschillende tussenstan-
den stond telkens een ander team 
bovenaan. Uiteindelijk maakte L1 
presentator Bas van der Zwaan in 
een ‘Óngerwaeg’-filmpje de win-
naar bekend: Snackbar De Pitstop 

won met 479,5 punten, slechts 1,5 
punt meer dan de nummer twee, 
team Gr’vorster Glorie & Import. De 
winnaar van verleden jaar, Gewoën 
Weej, maakte de top drie compleet. 
Opnieuw mocht De Pitstop de wis-
seltrofee mee naar huis nemen: ook 
bij de eerste editie bleek De Pitstop 
de sterkste.
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 Ruim vijfhonderd deelnemers voor 
Winterwandeling Meerlo
    Na twee coronaveilige edities kon de 21e Winterwandeling in Meerlo 
zondag 8 januari eindelijk weer in zijn oorspronkelijke vorm worden 
georganiseerd. De wandeling, met ruim vijfhonderd deelnemers, ver-
liep zeer succesvol.

    In het buitengebied rondom Meerlo 
waren drie wandelingen uitgezet. 
Ditmaal liepen alle routes aan de zuid-
oostkant van het dorp. Door de strate-
gisch gekozen pauzeplaats konden de 
wandelaars onder meer genieten van 
natuurgebied ‘t Sohr en de meande-
rende Molenbeek. 

    Onder de ruim vijfhonderd deelnemers 
bevonden zich veel gezinnen met kin-
deren. Halverwege alle routes kwam 
men samen op de pauzeplaats voor 
een kop koffi e of warme chocomel.

    De pauzeplaats werd dit jaar, compleet 
met sanitaire voorzieningen, ingericht 
bij de familie Poels op de Hogenbos. 
Na afl oop kon men bij het start- en 
eindpunt in De Speulplats van fanfare 
Eendracht nog nagenieten onder het 
genot van een kom soep.

    De netto opbrengst van deze winter-
wandeling bedraagt bijna 1.600 euro. 
Dit bedrag komt volledig ten goede 
aan het Toon Hermanshuis Noord 
Limburg en KWF Kankerbestrijding.

       

    Vier bands op de bühne tijdens Bintjesfest
    OJC Walhalla organiseert zaterdag 14 januari Bintjesfest: het feest voor de liefhebber van harde muziek. Vanaf 20.00 uur treden in het Sevenumse jongerencentrum vier bands op.

    Cellarpigs opent het bal met een 
krachtige portie aan thrashmetal. Niet 
voor niets hadden leden van deze 
band eerder een plekje op Jera On 
Air. No Way, een energieke street-

punkband met oldschool invloeden, 
bestaat uit 14- en 15-jarige punkers 
uit Den Bosch. De leden van deze 
band zijn niet vies van bloed en muzi-
kaal geweld, wat bleek in de pit op 

Revolution Calling. Ook een portie 
oldschool thrash en deathmetal van 
de Lottumse band Stratex ontbreekt 
niet op het affi che. Poseydon is een 
Belgische death/thrash metal band, 

opgericht in 1992 door gitarist Alain 
de Block. Sinds ruim een jaar heeft 
Poseydon een nieuwe zanger en is de 
band weer klaar om de podia te voor-
zien van snoeiharde livemuziek.

       

    Proclamatie nieuwe prins D’n Dreumel
    De Mèrthal in Horst vormt zaterdag 14 januari het decor voor het uitkomen van een nieuwe prins van het Dreumelrijk. Tevens wordt op deze avond een nieuwe vorst uitgeroepen. 

    De avond wordt opgeluisterd door 
een aantal bekende carnavalsar-
tiesten, denk daarbij aan Pruuf Mar, 
Hoondervel, De Toddezèk, La Bamba 
en de Moelbaereboys. Al deze arties-
ten staan in de halve fi nale van het 
LVK. Nadat de zaal is opgewarmd door 
een deel van deze artiesten volgt 
een pauze waarin het podium wordt 

klaargemaakt voor het spel rondom 
het uitkomen van de nieuwe prins. 
Wie dit jaar het spel verzorgt, is net als 
andere jaren op voorhand niet bekend. 
Aan het einde van het spel staat de 
prins op het podium, op dat moment 
nog onherkenbaar. Na het voorlezen 
van de elf punten van de proclama-
tie wordt ook zijn gezicht getoond en 

wordt duidelijk wie dit jaar de hoofdrol 
speelt in een nieuw hoofdstuk van het 
Dreumelsprookje. 

    De avond begint met een bijzondere 
gebeurtenis. Na acht jaar heeft D’n 
Dreumel in besloten kring afscheid 
genomen van vorst Naggus (Pim 
Minkenberg). Er zal dus een nieuwe 

vorst worden uitgeroepen. De vorst 
vormt samen met de ceremoniemees-
ter, prins, adjudanten en (nieuwe) 
dansmarietjes de Kleine Uittrekkende 
Groep. 

    Entreekaarten voor de proclamatie zijn 
te koop via www.dreumel-horst.nl De 
Mèrthal gaat open om 19.15 uur. Het 
programma begint om 19.49 uur.

       

    Terug naar een ouderwetse 
Borebrullef in Horst
    Over de eerste Horster boerenbruiloft, in 1969, doen nog altijd veel verhalen de ronde. De Borebrullef van dit 
jaar gaat terug naar toen. De Koninklijke Harmonie van Horst, die ditmaal de organisatie in handen heeft, 
houdt op carnavalsdinsdag 21 februari een ‘alderwetse’ bruiloft. 

    Eerst wordt zaterdag 21 januari, na 
een extra jaar zwijgen, eindelijk 
bekendgemaakt wie tijdens de Horster 
Borebrullef in het onecht worden 
verbonden. Tijdens deze avond stelt 
het gehele gezelschap zich voor. Het 
Horster dj-duo Hôrspower zorgt voor 
de muziek. Het Verlovingsbal vindt 
vanaf 20.11 uur plaats in de Mèrthal 
en is vrij toegankelijk. 

    Op dinsdagochtend 21 februari vindt 
niet alleen de huwelijksceremo-
nie plaats. Ook zijn er optredens 
van Huibertje, Math Craenmehr, de 
Horster liedjeszangers en de Hôrster 
Böhmische. Bij deze ‘alderwetse’ 
boerenbruiloft hoort een traditioneel 
ontbijt zittend aan lange tafels. Het 
plaatje is compleet als niet alleen de 
spelersgroep, maar ook het publiek in 
‘alderwetse’ kleding aan tafel plaats-

neemt. ’s Middags worden de tafels 
geruimd voor de receptie en het feest. 
Vanaf 14.11 uur kan men het bruids-
paar feliciteren. Met het duo Pruuf 
Mar hoopt het Borebrullefgezelschap 
een feest te bouwen. Kaarten voor de 
ouderwetse Borebrullef op 21 februari 
zijn te koop via harmonievanhorst.nl 
Het feest op dinsdagmiddag is gratis 
toegankelijk.   

Crist Coppens

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

Alleen dinsdag 17 januari 2023

Braadworst
1 kilo halve prijs

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!
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Alde Knoeper voor 
familie Boots-
Craenmehr
Jaarlijks kennen de Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel 
de Alde Knoeper toe aan een of meerdere personen die zich verdienste-
lijk hebben gemaakt voor carnaval in het algemeen en voor D’n 
Dreumel in het bijzonder. In 2023 gaat de Alde Knoeper naar de familie 
Boots-Craenmehr.

Al ruim dertig jaar zet de familie 
Boots-Craenmehr zich in voor carnaval 
in Horst. Leden van de familie hebben 
diverse carnavalsliedjes geschreven en 
ten gehore gebracht tijdens de liedjes-
avonden. Daarbij werden vele prijzen 
in de wacht gesleept, zoals de tweede 
prijs op het LVK en winst van het TVK. 

Leden van de familie zijn of waren 
actief in diverse (carnavals)bands en 
muzikale Horster theaterproducties. 
Verder leveren ze al jaren een bijdrage 
aan de Klos, presenteren ze carnavals-
zittingen, namen ze deel aan of orga-
niseerden de jeugdliedjesmiddagen 
en zijn ze actief bij het jeugdcarnaval. 

De familie loopt regelmatig mee in de 
optocht en bouwde mee aan diverse 
creaties. Er vond tijdens carnaval zelfs 
een huwelijksaanzoek plaats op de 
bühne. Ook werd een jonge Dreumel 
uit de familie geboren op carnavals-
zondag. 

De uitreiking van de Alde Knoeper 
aan de familie Boots-Craenmehr vindt 
plaats op woensdag 1 februari om 
20.11 uur in ’t Gasthoês. De vrij toe-
gankelijke avond wordt opgeluisterd 
door enkele toespraken en door optre-
dens van Horster artiesten, onder wie 
de familie zelf.

Peer Hermans jubile-
umprins De Krey
Peer Hermans is zondagmiddag 8 januari uitgekomen als 66e 
prins van carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen. 

Hij gaat dit carnavalsjaar als jubileumprins voorop met de leus 
‘Dit joar hebben weej de scepter en veare, weej goan keihard fiëste 
en vaan un appeleboem plukte gen peare’. Tijdens zijn regeerperi-
ode wordt hij bijgestaan door prinses Inge Verhaegh en adjudant 
Luc Janssen. De 29-jarige prins Peer is in het dagelijks leven Plant 
Specialist Horticulture LED Solutions bij Signify BV in Eindhoven. 
Prins Peer I, prinses Inge en adjudant Luc houden zondag 29 
januari een receptie vanaf 14.11 uur in ’t Kreyenest. De Krey viert 
het 6x11 jubileum tijdens het jubileumweekend op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 januari. Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

De Krey Giel Martens prins in Lottum
In een bomvolle Smetenhof in Lottum is zaterdag 7 januari Giel Martens (40) gepresenteerd als nieuwe prins 
van de Lottumse Pegge. Samen met zijn adjudanten en vrouw Lenny gaat hij als Giel I, de 63e prins van De 
Peg, voorop tijdens carnaval.

Prins Giel I wordt bijgestaan door de 
adjudanten Ben van Enckevort en Tim 
van Dijk. Giel en Lenny hebben samen 
drie kinderen. De nieuwe prins is fana-

tiek voetballer bij de veteranen van 
SV Lottum en houdt daarnaast van 
muziek, fietsen, wandelen en tuinie-
ren. Het prinselijk trio houdt receptie 

op zaterdag 11 februari vanaf 20.11 
uur in MFC de Smetenhof in Lottum.

   

Broer en zus voorop bij de Vossenkeutels
Rafke Wijnhoven en haar broer Rens zijn vrijdag 6 januari tijdens het Jeugdprinsenbal uitgeroepen tot 
jeugdprinses en -prins van de Vossenkeutels uit Meerlo. Het prinselijk paar wordt tijdens zijn regeerperiode 
terzijde gestaan door adjudant Jilt Coenders. Dirk van de Pasch is de nieuwe jeugdvorst. 

Aan het begin van de avond werd 
afscheid genomen van het oude prin-
selijk trio: jeugdprinses Rinske en 
haar adjudanten Yael en Meike. Ook 
werd deze avond afscheid genomen 

van jeugdvorst Nol. Onder het motto 
‘Carnaval is supergaaf, dörum roepe 
weej alaaf!’ houden jeugdprinses 
Rafke, jeugdprins Rens en hun adju-
dant Jilt zondagmiddag 22 februari 

van 15.11 tot 16.30 uur receptie in de 
Vossezaal van ‘t Brugeind.

   

Frank van Gerven prins van De Vlaskop
Frank van Gerven (46) is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Vlaskop in Melderslo. Hij toonde zich 
tijdens het prinsenbal op zaterdag 7 januari.

Frank is samen met Monique en werk-
zaam als ambulancechauffeur. In zijn 
vrije tijd is hij fanatiek veteraan en 
vrijwilliger bij de voetbalclub. In 2013 
zijn Frank en Monique ook boeren-

bruidspaar geweest. De adjudanten 
die prins Frank dit jaar bijstaan zijn 
Roel Wijnen en Mark Wijnen. Het 
prinselijk gezelschap houdt zaterdag 
11 februari om 19.11 uur receptie in 

MFC De Zwingel aan de Beemdweg in 
Melderslo.

   

Dave en Lonneke boerenbruidspaar De Vöskes
Het was zaterdag 7 januari niet enkel 
prins Tim Coenders die werd gepre-
senteerd aan alle Meerlose Vöskes, 
maar ook het boerenbruidspaar 
van 2023. Dat zijn dit jaar Dave en 
Lonneke Snellen uit de Irenestraat, 

ofwel ‘Dave van Arie ‘Ed’ Snellen 
van de Peg en Betsie van Huberts 
Wielke uit ‘t Geitenriek’ en ‘Lonneke 
van prrins Henk II ‘Tummel’ Peters 
en Tiny Kusters van de Piëlhaas uut 
de P-straot’. Hun getuigen zijn Jos 

van Louis de Hoog en Truus Stroucken 
uut ‘t Drakenriek en Wilmie van 
Hoekseboer Lei en Heesen Jetje an de 
Meulebèèk.
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Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo
(alleen na telefonische afspraak) 
Prof. Gelissensingel 20, Venlo 
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl 
ma t/m vr 17.00 tot 08.00 uur 
Gedurende het hele weekend
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00 tot 08.00 uur

Gebiedsteam
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

14 t/m 16 oktober
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

17 t/m 20 oktober
Tandartsen Praktijk Venray 
Wilhelminastraat 17a, Venray 
0478 58 07 00

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

Tijden Heilige Missen

Broekhuizen
Zondag 15 januari 09.30uur

Griendtsveen
Zondag 15 januari 11.00uur

Grubbenvorst 
Zaterdag 14 januari 19.00uur
 
Hegelsom
Zondag 15 januari 09.30uur

Horst
Zaterdag 14 januari 18.00uur
Zondag 15 januari 11.00uur
Maandag 16 januari 18.30uur
Dinsdag 17 januari 09.00uur
 - aanbidding
Woensdag 18 januari 18.30uur                                          
Donderdag 19 januari 18.30uur
Vrijdag  20 januari 18.30uur

Kronenberg
Zaterdag 14 januari 19.15uur

Meerlo
Donderdag 19 januari 09.00uur
 - biddende moeders 09.30uur

Sevenum
Zondag 15 januari 09.30uur
 - uitstellling Allerheiligste 14.00uur
Maandag 16 januari 18.30uur
Dinsdag 17 januari 18.30uur
Donderdag 19 januari 18.30uur
Vrijdag 20 januari 18.30uur

Swolgen
Zondag 15 jan. h.Vormsel 11.00uur
Dinsdag 17 januari 19.00uur

Tienray
Woensdag 18 januari 19.00uur

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg

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

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

#kempencreëert

wij zoeken een salestalent(24-36 uur)

Kempen Media groeit en daarom 
zoeken wij versterking binnen ons 
verkoopteam, iets voor jou?

Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande 
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf 
geschreven is.

Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook 
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van sales-
bezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig 
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.

Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op 
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te 
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.

Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je 
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd 
werken behoort tot de mogelijkheden.

Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen 
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers 
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de 
ruimte krijgt om te groeien.

Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl

Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric: 
077 208 32 00.



Wil jij nieuwkomers opweg helpen?

teamhorst@synthese.nlwww.synthese.nl 077 397 8500

Krijg je energie van het begeleiden van

mensen en heb je interesse in andere

culturen?

Wil jij een paar uurtjes per week vrijwillig een

bijdrage leveren aan de integratie en

participatie van nieuwkomers in gemeente

Horst aan de Maas?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor meer informatie kun je contact met ons

opnemen.

Wij zoeken vrijwilligers!

CHAUFFEUR M/V

WIJ ZOEKEN PER 
DIRECT EEN

WERKZAAMHEDEN  
Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S  
en bijbehorende folders naar onze bezorgers. 
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur 
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen 
onderweg. 
Ben je per direct wekelijks beschikbaar op 
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om 
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, 
dan horen wij dat graag!

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider 
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo. 
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

VOOR HET UITRIJDEN 
VAN WEEKBLADEN

+31 (0)6 1533 3303 • +31 (0)6 4842 5942 • info@reishuis.nl

DICHTBIJ
o.a.:
- Tenerife;
Prachtige wandelvakantie met een
lokale wandelgids
- Italië;
Ligurische bloemenriviëra
- Kroatië & Istrië;
Natuur en gastronomie
- Tenerife;
Excursiereis achter de schermen 2.0
ontdek het echte lokale leven!

VERDER WEG

Indonesië
Gordel van smaragd: 24-Daagse volpension Jubileumreis
Sumatra Java & Bali met Nederlands sprekende gidsen.
Zuid-Afrika
23-daagse rondreis zeer compleet al 10 jaar!
Vietnam & Cambodja
Een verrassende complete en zeer afwisselende 17-daagse
rondreis

Alle reizen zijn exclusief door ons voor u
samengesteld en worden door onszelf
vanuit Nederland begeleidt.

COMPLEET VERZORGD OP REIS
VAN A TOT Z!

- zeer complete reisprogramma’s
- 24/7 eigen reisbegeleiding uit & thuis
- meer dan 30 jaar ervaring
- volop genieten van start tot landing
- Europese bestemmingen én heel ver weg!

Bezoek onze website www.reishuis.nl
voor ons complete programma

www .r e i s hu i s . n l

DROOMREIZEN NAAR EUROPESE BESTEMMINGENMAAROOKNAAR LANDEN VERWEG!

077 398 30 00 | info@familierechthuis.nl | www.familierechthuis.nl

Het Familierechthuis biedt een stevig fundament 
voor alles wat te maken heeft met scheiden, uit elkaar 
gaan en mediation. Voor uzelf én voor uw kinderen.

Uw belang staat voorop
bij onze betrokken specialisten 
in personen- en familierecht

Bel 
0900-0116

Bij spoed altijd 112

BLIJF NIET 
RONDLOPEN MET 
ZORGEN OVER 
IEMANDS GEDRAG 
OF SITUATIE

Op 19 november van 11.00 - 16.00 uur organiseren we  
een open dag en vieren we de opening van ons nieuwe pand  
in Panningen. 

Open dag
Zaterdag 19 november van 11.00 - 16.00 uur

Kom een kijkje nemen op onze nieuwe locatie:  
Industrieterrein 19, 5981 NK Panningen.

 
 

Wij zoeken een: 
 Interieurverzorg(st)er 

      Tennisvereniging Apollo ‘69 
      Sevenum zoekt de man/vrouw 
      die er wekelijks voor zorgt dat 
      onze kantine en kleedlokalen  
      weer netjes schoon zijn. 
 
      dit betreft wekelijks 2 à 4 uur werk 
       werktijden kunnen, in overleg,  
       flexibel ingevuld worden. 
 
       daarnaast tijdens competitie  
       (2x 7 weken), op zaterdag en  
       zondag ochtend, 1 à 2 uur. 
 
       Salaris in overleg. 
 
      Interesse of informatie? 
       Marianne: 06 18685304 
        Aniek: 06 55371731 
       Email: kantinecie@tvapollo69.nl 
    

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding




