
 In een volle Mèrthal in Horst is Sven van Berlo gepresenteerd als nieuwe prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Hij is niet de enige nieuwe hoofdrolspeler, want Horst heeft ook 
een nieuwe Vorst: Mark Peelen. Prins Sven is een carnavalist in hart en nieren, die een rol heeft bij de organisatie van de Hôrster Carnavalsparade, zingt bij Heite Soep en ook lid is 
van de Jeugdcarnaval. Hij gaat de komende periode voorop met zijn leus ‘Wát vandaag is, is maerge gewest, belaef dees daag op ów allerbest!’ Sven wordt bijgestaan door zijn part-
ner Bram van Helden en zijn adjudanten Joris Beckers en Jimmy Hermans. Beeld: D’n Dreumel   

03 Piet en Ruslana 
bieden Oekraïners 
onderdak   
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doorbreken   
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Daan van Soest in 
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 Statushouders Horst aan de Maas krijgen 
voorrang op huurwoningen
    Horst aan de Maas is de eerste Limburgse gemeente die statushouders voorrang wil gaan geven op huurwo-
ningen. De gemeente is van plan bijna alle sociale huurwoningen die de komende drie maanden vrijkomen in 
de gemeente, toe te wijzen aan statushouders. Wethouder Roy Bouten verwacht rond de dertig woningen 
nodig te hebben hiervoor.

    Het College van B&W wil deze maat-
regel doorvoeren, omdat Horst aan 
de Maas vóór 1 juli onderdak moet 
bieden aan 77 asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. “We hopen het 
probleem op deze manier zo snel 
mogelijk op te lossen”, geeft Bouten 
aan. Hij kan niet uitsluiten dat de peri-
ode van drie maanden verlengd wordt. 
“Als we er niet in slagen genoeg 
statushouders te huisvesten, zou het 
besluit verlengd kunnen worden, maar 
we hebben de overtuiging dat verlen-

gen niet nodig zal zijn.” BVNL vroeg 
tijdens de raadsvergadering van dins-
dag 17 januari hoeveel langer inge-
schreven woningzoekenden door deze 
beslissing moeten wachten.

    De beslissing levert volgens wethou-
der Bouten slechts een aantal weken 
vertraging op. “We hebben onge-
veer dertig woningen nodig en er is 
berekend dat mensen ongeveer acht 
weken langer moeten wachten door 
dit besluit.” Meerdere partijen uitten 

desondanks hun zorgen wat betreft 
de 1179 actief woningzoekenden in de 
gemeente. Wethouder Bouten bena-
drukte het belang van het toevoegen 
van voldoende sociale huurwoningen. 
“Het probleem op de woningmarkt is 
echt een probleem van aanbod, of je 
de voorrang van statushouders nu wel 
of niet meetelt. Er wordt hier momen-
teel naar gekeken. We verwachten in 
2023 en 2024 nog 428 woningen op te 
leveren, waarvan 156 sociale huurwo-
ningen.”   

 Horster Hoogheid   
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 Behoefte aan negentien extra 
woonwagenstandplaatsen in Horst aan de Maas
    Gemeente Horst aan de Maas heeft een woonwagenbeleid opgesteld, waarin staat hoe de gemeente omgaat met de beschikbare woonwagenlocaties en wat de behoefte aan standplaat-
sen in deze gemeente is. Er blijkt behoefte te zijn aan negentien extra woonwagenstandplaatsen in Horst aan de Maas.

Het vastgestelde woonwagenbeleid 
is een aanvulling op het Masterplan 
Wonen. Aan het Europees Hof is eer-
der bepaald dat gemeenten ervoor 
moeten zorgen dat woonwagenbewo-
ners hun woonwagencultuur kunnen 
behouden. Dat houdt in dat ze moeten 
kunnen wonen in een woonwagen én 
in familieverband. Het nu opgestelde 

woonwagenbeleid richt zich met name 
op deze twee factoren.

Standplaatsen
    Bij de totstandkoming van het woon-
wagenbeleid is geïnventariseerd wat 
de huidige behoefte aan woonwa-
genstandplaatsen in Horst aan de 
Maas is. Daar kwam uit naar voren dat 

er behoefte is aan negentien extra 
standplaatsen. Dat houdt in dat er uit-
breiding plaatsvindt op de bestaande 
woonwagenlocaties en dat er twee 
nieuwe woonwagenlocaties gereali-
seerd gaan worden. De gemeente en 
Wonen Limburg zorgen samen dat de 
nieuwe en bestaande woonwagen-
locaties veilig, schoon, bereikbaar en 

legaal zijn. Waar deze twee nieuwe 
locaties komen wordt in een later sta-
dium bepaald.

Toewijzen
Door toewijzingsregels te hanteren 
zorgt de gemeente dat de beperkte 
standplaatsen eerlijk worden toege-
wezen. Inschrijvers met een woonwa-

genhistorie, familiebanden en binding 
met Horst aan de Maas krijgen meer 
punten en komen daarmee hoger op 
de wachtlijst voor een standplaats. 
Het woonwagenbeleid en de toewij-
zingsverordening worden in maart 
ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

       

    Bintjesfest vormt ultiem eerbetoon aan Jaap 
Hoogendoorn
    Bij OJC Walhalla in Sevenum was het zaterdag 14 januari weer tijd voor Bintjesfest. Dit jaarlijkse festival is 
in 2004 opgericht door een groep vrienden met een voorliefde voor harde muziek. Verschillende genres aan 
metal, punk, hardrock en rockabilly passeerden de revue op Bintjesfest. In 2019 vierde het festival haar 
15-jarig jubileum, waarna de volgende editie eventjes op zich moest laten wachten. Zaterdag was het einde-
lijk weer zover. 

    In de afgelopen twee jaar is er veel 
gebeurd. OJC Walhalla bestond vijf-
tig jaar, en in 2021 kwam de hoofd-
organisator van Bintjesfest, Jaap 
Hoogendoorn (35), plotseling te over-
lijden. Jaap was jarenlang actief als 

vrijwilliger bij OJC Walhalla in verschil-
lende functies en verantwoordelijk 
voor menig bandavond, die door de 
jaren heen in de soos werd georga-
niseerd. Velen uit de regio, tot ver 
daarbuiten, hebben wel eens een 
‘Jaap-avondje’ meegemaakt. Het 
doel van OJC Walhalla is om dit door 
te zetten. Na twee jaar afwezigheid 
is Bintjesfest, ter ere van Jaap, weer 
opgepakt door zijn vrienden, met zijn 
visie op dit festival in het achterhoofd.
Degenen die OJC Walhalla al lang 
kennen, zouden zeggen dat het een 
avond als vanouds was, met vier ste-
vige bands op de planken. De avond 
werd geopend door het punkkwartet 

No Way uit Den Bosch. Tweede band 
van de avond was Cellar Pigs uit Horst 
aan de Maas. Een krachtige thrashme-
tal band met een sterk repertoire aan 
eigen muziek, dat goed in de smaak 
viel bij het publiek. Om het optre-
den helemaal af te toppen, werden 
er nog covers van Metallica en Slayer 
ten gehore gebracht, waarna de zaal 
zeer tevreden de tweede helft van de 
avond inging.
Na Cellar Pigs was het de beurt aan 
Stratex uit Lottum. Stratex bracht de 
herrie van de avond weer een niveau-
tje hoger door hun mix van oldschool 
thrash- en death metal. De avond 
werd afgesloten door Poseydon uit 

België. Deze band bestaat al sinds de 
jaren negentig, maar is na een aantal 
line-upwisselingen nu weer op volle 
toeren. De allerlaatste moshpit werd 
er door de ‘die hards’ nog even uitge-
perst, waarna iedereen met een vol-

daan gevoel naar huis kon. “Jaap vond 
het goed”, aldus de organisatie.

Beeld: Raven Teunisse   
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Verdere groei van het aantal ZZP’ers
Zomaar een berichtje van het CBS. In 2022 is het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) gestegen tot 1,2 miljoen. De grootste groei van 
ZZP’ers doet zich voor in de sector Zorg en Welzijn. Nu zijn er allerlei redenen om zelfstandig te worden, bijvoorbeeld vrijheid van werken en 
flexibiliteit, maar financiële redenen spelen zeker ook een grote rol.

Voor een ZZP’er hoeft de werkge-
ver (of beter opdrachtgever) geen 
sociale premies af te dragen en ook 
geen pensioen. Een ZZP’er is dus 
vaak goedkoper voor de opdrachtge-
ver en/of de ZZP’er houdt meer over. 
Daarbij moet de ZZP’er zich dan wel 
realiseren dat hij bijvoorbeeld voor 

arbeidsongeschiktheid en pensioen 
zelf moet zorgen.

Al jaren wordt er in Den Haag 
gepraat over nieuwe en vooral stren-
gere regels voor ZZP’ers. Doordat 
deze geen sociale premies en pensi-
oenpremies betalen wordt de basis 
van deze collectieve regelingen uit-
gehold. Het lukt echter maar niet om 
een nieuwe regeling te ontwerpen.

Nu is het de vraag of een nieuwe 
regels nodig zijn. Op grond van de 
huidige wetgeving ben je werk-
nemer als je een overeenkomst 
aangaat om persoonlijk arbeid te 
verrichten, tegen vergoeding en 
onder het gezag van een ander. Je 
kunt je dan wel ZZP’er noemen maar 
feitelijk ben je dit dan niet.

Mijn persoonlijke inschatting is dat 
een groot deel van degene die zich 

ZZP’er noemt op grond van deze 
wetgeving geen ZZP’er is. De laatste 
jaren zijn ook wel successen geboekt 
tegen deze schijnzelfstandigen. Zo 
besliste de rechter bijvoorbeeld ten 
aanzien van post-, pakket en maal-
tijdbezorgers dat deze hun werk-
zaamheden niet als zelfstandige 
uitoefenen, maar gewoon werkne-
mer zijn.

Deze procedures worden gevoerd 
door de belastingdienst, vanwege de 
verplichte afdracht van sociale pre-
mies, maar ook door de ZZP’ers zelf, 
om bijvoorbeeld bij ziekte of ontslag 
toch een beroep te kunnen doen op 
de werknemersverzekeringen. Het 
probleem lijkt dan ook niet zo zeer 
de regels, maar vooral de handha-
ving van de regels.

De enorme hoeveelheid ZZP’ers 
maakt handhaving lastig, zo niet 

onmogelijk. De belastingdienst 
bijvoorbeeld controleert jaarlijks 
minder dan 1% van de kleine onder-
nemers (waaronder de ZZP’ers). 
Andere regels zullen daar niets aan 
veranderen.

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Piet en Ruslana bieden al bijna jaar onderdak aan 
Oekraïens gezin
Samen met zijn vriendin Ruslana haalde Piet Driessen uit Hegelsom in maart 2022 twee Oekraïense gezinnen, 
die moesten vluchten voor de oorlog, op bij de Tsjechische grens. Al bijna een jaar lang bieden zij ondertussen 
een onderkomen aan Maria en haar 4-jarige dochter Yana.

Piet, Ruslana, Maria en Yana wonen 
al ruim tien maanden samen in de 
woning van Piet in Hegelsom en als 
het aan hem ligt, dan blijft dit nog wel 
even zo. In het gebied waar Maria en 
Yana vandaan komen is het name-
lijk nog steeds niet veilig, geeft Piet 
aan. “10 kilometer van hun woon-
plaats vandaan staat een centrale die 
afgelopen week nog met raketten is 
beschoten”, vertelt hij. “Het is daar 
dus nog gewoon veel te gevaarlijk om 
terug te keren.” Toch wonen Maria’s 
man en ouders daar wel nog steeds. 
“Iedere dag heeft Maria contact met 
haar familie. Het is bijna niet voor te 
stellen hoe het is om daar te leven. 
Niet alleen is het er gevaarlijk, ook is 
er vaak maar één uur stroom en dan 
vervolgens drie uur niet, waardoor 
de temperatuur in huis vaak maar 
opwarmt tot maximaal 12 graden.”

Makkelijk aanpassen
Het aanpassen aan nieuwe mensen in 
zijn huis was voor Piet niet moeilijk. 
“Ik heb zelf 42 jaar onderwijs gege-
ven, dus altijd met mensen te maken 
gehad. Ik ben daar heel makkelijk 

in. Mijn werk was de laatste twintig 
jaar niets anders dan kinderen bege-
leiden met hun stage in problema-
tische situaties.” Ook Piets vriendin 
Ruslana is een grote hulp. “Zij komt 
zelf uit Oekraïne en doet ontzet-
tend veel voor deze mensen”, legt hij 
uit. “Ze woont hier al tien jaar, dus 
kan veel vertalen. Als Maria en Yana 
ergens naartoe moeten, dan gaat zij 
vaak mee.” Afgelopen september is 
kleine Yana gestart op de basisschool 
in Hegelsom. “Ze was eigenlijk net te 
laat 4 jaar maar kon toch nog star-
ten”, geeft Piet aan. Hij benadrukt hoe 
belangrijk dit is. “Ze spreekt thuis al 
goed Nederlands, dat is ongelofelijk. 
Ik ben daar meteen mee gestart toen 
ze hier aankwamen, maar nu gaat het 
echt heel snel. Thuis kan ze heel snel 
schakelen. Als Maria of Ruslana haar 
iets vragen in het Oekraïens, praat 
ze Oekraïens terug, om dan vervol-
gens een paar seconde later mij in 
het Nederlands iets te vragen. Echt 
onvoorstelbaar.” Door haar aanpas-
singsvermogen maakt Yana dan ook 
contact met nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes. “Ze vindt het heel leuk 

op school en geniet van de lessen en 
het leren kennen van andere kinde-
ren. Twee huizen naast ons woont 
ook een gezin met een kindje van 
4 dat daar naar school gaat, dus zij 
zien elkaar ook buiten schooltijd.”Ook 
Maria aardt steeds meer in Hegelsom. 
“In het begin bestond haar sociale 
leven vooral uit het contact met mij, 
Ruslana en via de telefoon met haar 
familie. Sinds Yana naar de basisschool 
gaat, leert Maria daar steeds meer 
mensen kennen op bijvoorbeeld het 
schoolplein. Ook helpt ze hier en daar 
vrijwillig.”

Wisselwerking
Niet alleen helpen Piet en Ruslana de 
Oekraïense moeder en dochter, maar 
andersom is het ook heel waarde-
vol, geeft Piet aan. “Oekraïne loopt 
op veel gebieden voor op Nederland. 
Veel mensen weten het niet, maar 
Nederland ligt bijvoorbeeld met haar 
gezondheidszorg best wel achter wat 
vooral wachttijden en personeelste-
korten betreft. Piet ziet ook duidelijk 
vooruitgang in zijn gezondheid, sinds 
Ruslana, Maria en Yana hun intrek 

namen in zijn woning in Hegelsom. 
“Het eten in Oekraïne wordt veel 
gezonder bereid”, vertelt hij. “Niet 
te veel poespas, zelf alles vers berei-
den, maar dit komt ook omdat ze op 
het platteland vaak zelfvoorzienend 
zijn. Ik merk echt dat we veel gezon-
der eten en dat dit een positief effect 
heeft op mijn gezondheid.”

Terug naar Oekraïne
Al met al ziet Piet de komst van Maria 
en Yana als een positieve ervaring. 
“We hebben er totaal geen moeite 
mee gehad, vanaf het begin af aan 
al niet. Het is heel fijn om dit te kun-
nen doen voor een ander.” Wat hem 
betreft, blijven de dames zo lang als 

ze willen. “Het liefst gaan ze natuur-
lijk morgen al terug naar hun familie, 
omdat ze daar hun echte leven heb-
ben opgebouwd. Het andere gezin dat 
we ophaalden en ergens anders was 
geplaatst, is inmiddels wel weer terug. 
Zij kwamen namelijk uit een ander 
gebied, waar het wel veilig genoeg 
was om terug te keren. Veiligheid 
voorop, dus ik wil niet dat Maria en 
Yana teruggaan als het nog niet veilig 
genoeg is. We hebben alle tijd en het 
gaat heel goed hier. Ook wil ik ieder-
een die ons financieel en materieel 
heeft gesteund, hartelijk bedanken.”

Tekst: Floor Velthuizen

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

WINTERSE SCHLAGERPARADE
Vertrekdatum: 8 februari 
Incl.: 3-gangendiner, showprogramma, avondlunch

€ 89,-

WINTERSE VERRASSINGSTOCHT
Vertrekdatum: 8 maart
Incl.: ko�  e & gebak, rondvaart, lunch, bezoek, diner

€ 97,-

AUER – Italië – Südtirol
Vertrekdatum: 8 april 
8 dagen halfpension 

€ 775,- VOORJAARSAANBIEDING!
!

RONDREIS SCHOTLAND & IERLAND 
Vertrekdatum: 4 mei, 23 augustus 
12 dagen halfpension 

va € 1695,- 
HANSI HINTERSEER SOLO OPEN AIR 
Bad Breisach – Duitsland – Beieren
Vertrekdatum:  7 juni, 5 dagen halfpension

€ 695,- MUZIEKREIS!!

SCHOPPERNAU – Oostenrijk – Vorarlgebergte
Vertrekdatum: 30 mei, 8 oktober 
8 dagen halfpension

€ 850,- 
DONAURADWEG Passau – Wenen
Vertrekdatum: 8 juni, 14 september
10 dagen halfpension

€ 1495,- FIETSREIS!!

RATTENBERG – Duitsland – Beieren
Vertrekdatum: 30 april, 11 juni, 16 juli, 17 sep, 8 okt 
8 dagen halfpension 

va  € 625,-
IEPER – België
Vertrekdatum: 21 april, 11 augustus, 22 september
3 dagen halfpension

€ 325,-FLANDERS FIELDS ROUTE
!

ROTHENBERG – Duitsland 
Vertrekdatum: 18 juni, 31 juli, 10 september 
5 dagen halfpension

€ 525,- 
MOEZEL – Duitsland
Vertrekdatum: 28 april, 2 juni, 25 aug., 20 okt
3 dagen halfpension

€ 325,- WEEKENDJE!

ST AYGULF  - Frankrijk
Vertrekdata: 18 februari (vertrekgarantie) , 15 april, 
14 oktober, 8 dagen halfpension 

va € 850,- 

Soldaat van Oranje de Musical
Vertrekdata: 5 en 26 maart, 23 april 
Incl. 1e rangs ticket

va € 125,-incl. BUGA 2023 MANNHEIM
!

HUISHOUDBEURS
Vertrekdata:  dagelijks van 18 t/m 24 februari 
incl. entreeticket

€ 46,-

RONDREIS SARDINIË – ITALIË
Vertrekdatum: 15 april (bijna vertrekgarantie!), 
7 oktober, 12 dagen halfpension 

€ 1375,-
RONDREIS SARDINIË – ITALIË

NIEUW!!

ABTENAU – Oostenrijk
Vertrekdatum: 5 maart (vertrekgarantie!) 
8 dagen halfpension

€ 760,-WINTERWANDELREIS!
!

DAGTOCHTENDAGTOCHTEN

3 dagen halfpension
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Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van zijn goedheid 
en levenslust mochten genieten, hebben wij afscheid moeten 

nemen van 

Wim Jeurissen

Nelly Jeurissen - Keijsers
Hij overleed in de mooie lee�ijd van 92 jaar.

lieve pap, schoonvader en opa van

Jack en Tanja
  Lars en Marlous
  Timo

Familie Jeurissen
Familie Keijsers

Venlo, 11 januari 2023
Dr. van de Meerendonkstraat 14
5961 HZ Horst

Op dinsdag 17 januari hebben wij afscheid genomen van Wim.

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.

Toch nog plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.

“Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,

als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,

dan komt de tijd dat het einde goed is!”

Dankbaar voor de vele mooie herinneringen is van ons 
heengegaan ôzze pap, opa en opa van de molen

Grad Alards
echtgenoot van Bertha Alards-van Rens †

Hij overleed in de lee�ijd van 94 jaar.

Melderslo Ria en Hay
  Brendie en Rogér, Jelte, Vieve, Jonah, Rowan
  Jolijn en Geert, Lori, Yuna

Lottum Wilma en Jo
  Marjon en Ákos, Lucas, Levi, Moos
  Rick

Lottum Carolien en Ern
  Willem
  Jannie en Alwin, Eller, Linde, Daantje, Kiki

Melderslo Koos en Ellen
  Sanne en Je�rey
  Juul

Melderslo, 14 januari 2023
Pastoor Teeuwenstraat 56, 5962 CB Melderslo

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden 
op vrijdag 20 januari.

24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen
met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

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

Yvonne Vos
UITVAARTVERZORGING

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Hendrina Maria Henraat

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling van
ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

5Helmond, 1 februari 1937

c Sevenum, 16 januari 2023

De crematieplechtigheid wordt in besloten kring
gehouden.

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van Maasbreeseweg 6 voor alle goede zorgen.

Correspondentieadres:
Het Zichtbord 13, 8255 HL Swifterbant

Andre

Marco en Petra

Iris
Amber

~ Diny ~

‘Het is goed zo’

In liefde nemen wij afscheid van

Truus Manders - Pouwels

Bert Manders †

Zij overleed op 78-jarige leeftijd.

lieve mam, schoonmoeder en oma van

Hegelsom Leon † en Annelies, Martijn
      Janne en Jeroen
      Wieneke en Niels

Sevenum Els en André
      Loïs en Cas
      Chris

  Familie Pouwels
  Familie Manders

Horst, 16 januari 2023
Stationsstraat 154
5963 AC Hegelsom

Wij nemen afscheid van ôs mam op zaterdag 21 januari om 
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Hubertus in Hegelsom. 
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats 
bij ôzze pap op het kerkhof aldaar.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ôs mam 
op vrijdag 20 januari van 19.00 tot 20.30 uur in Afscheidshuis 
Memento Mori, Mgr. Schravenlaan 1 in Lottum.

In plaats van bloemen liever een bijdrage aan Salvator Hulp
(financiële kinderadoptie) waar ôs mam al jarenlang donateur 
van was. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het afscheids-
huis en in de kerk.

Een speciaal woord van dank aan Huisartsenpraktijk Nieuw 
Huys, Buurtzorg en Hospice Doevenbos voor de liefdevolle zorg 
en aandacht die zij aan ôs mam hebben gegeven.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.

Wij bezorgen onze aardappelen gratis 
bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens uien te 
koop. Tel: 077-3078853

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

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

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 0648550730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

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 behangwerkzaamhe-
den bel voor vrijblijvende prijsopgave 
met 0629336685

Trap bekleden met tapijt,bel 
0616374514 Woningstoffeerderij vd 
Broek advies bij u thuis

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

Te huur ruime twee onder een kap 
woning te Sevenum Mulderstraat 7 
Huur 1000 euro pm 774671529

Opzoek: iemand die mij kan helpen 
mijn Nederlands grammaticaal bij te 
spijkeren. tel. 06-42513075

Rijbewijs halen? RIJSCHOOL BIJ ELLEN 
Sevenum Meld je nu aan:rijschoolbij-
ellen.nl

Woning te huur in Sevenum per 1 
februari 2023. Reacties via tel. 06-
23329984.

Wij schuren en lakken nog tafels. 
jderikx 0610954220

TE HUUR: vrijstaande woning Kerkveld 
8 Swolgen. Huurprijs EU 1200 ex GWE. 
Meer info bel 06 1419 3708.

Te koop kleine pakjes hooi o478 
515008

Verloren tussen Witveldweg en 
Horst-centrum zwart etui met sleu-
tels. tel. 06 48 86 61 57

Te koop tulpen dagelijks vers verschil-
lende kleuren 1 bos 3 € 2 bossen 5€ 
groothorstweg 2 sevenum

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.
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 Stichting Bratelle 
ontwikkelde bh 
tegen oedeem na 
borstkanker
    De diagnose borstkanker en het behandeltraject wat daarop volgt zijn 
ingrijpend en kunnen gevolgen op de lange termijn hebben. Naar schat-
ting ontwikkelt 25 procent van alle vrouwen die behandeld worden 
tegen borstkanker lymfoedeem met klachten rondom de borst, oksel en 
arm. Anita Schimmel, Anneke Geitenbeek en Mariette Jilderda ontwik-
kelden een speciale bh, die door een masserende werking van de stof, 
pijnverlichtend werkt. Op woensdag 25 januari kunnen geïnteresseer-
den de Bratelle bh zien en passen bij fysiotherapie Kr8 in Horst.

Nadat Anita in 2015 borstkanker 
kreeg, stond haar wereld op zijn kop. 
De blijdschap vanwege de uiteinde-
lijke genezing van de ziekte werd ech-
ter overschaduwd door de chronische 
pijn in haar borst vanwege lymfoe-
deem. “Oedeem is een ophoping van 
vocht in het lichaam waar het normaal 
gesproken niet of nauwelijks hoort te 
zitten. Het lymfesysteem zorgt ervoor 
dat afvalstoffen door het lichaam 
afgevoerd worden. Als gevolg van de 
bestraling ontstaat er schade aan dat 
systeem waardoor vocht ophoopt in 
de borst. Borstoedeem veroorzaakt 
pijn, verhardingen, een zwaar gevoel 
in de borsten en een gespannen huid”, 
legt ze uit.
    Anita en Anneke zijn al dertig jaar 
vriendinnen en Anneke maakte het 
kankerproces van Anita dus van dicht-
bij mee. “Drie keer per week ging 
Anita naar de oedeemtherapeut”, 
vertelt Anneke. “Die masseerde het 
lymfoedeem, maar dat was een pijn-
lijke behandeling met slechts tijdelijk 
effect. Toen zij met pensioen ging, gaf 
zij aan Anita een stukje ribbelstof om 
in haar bh te doen, om te kijken of dit 
misschien zou helpen. Een paar uur 
later merkte ze al dat haar borst zach-
ter werd. Ze is toen deze ribbelstof in 
haar bh blijven dragen en toen ze later 
bij de chirurg kwam voor een check, 
zei hij dat haar borst heel erg verbe-
terd was. Deze chirurg was diegene 
die zei: ‘dit moet je niet voor jezelf 
houden, alle vrouwen die borstoe-
deem hebben moeten dit weten’.” De 
arts in kwestie besloot een onderzoek 
naar de stof op te starten en het idee 
bij de dames om een speciale bh te 
ontwikkelen was geboren.

Stichting Bratelle
    Anita en Anneke zegden in oktober 
2020 allebei hun baan op om hun 
aandacht volledig te kunnen richten 
op het ontwikkelen van de bh; stich-
ting Bratelle was geboren. “Dit was 
een lange weg”, vertelt Anneke. “Van 
de specifi eke ribbelstof kon je geen 
bh maken, deze verpulvert als je het 

wast. Daarom zijn we van voren af 
aan begonnen met het ontwikkelen 
van een stof die lang meegaat, helpt 
en lekker zit.” Vrouwen met oedeem 
kunnen geen stiksels, naden of beu-
gels verdragen, het was dus een hele 
onderneming voor de dames om tot 
de perfecte oplossing te komen. Een 
jaar lang zetten ze alles op alles, tot 
ze in november 2021 de perfecte bh 
creëerden.

HWe zijn een stichting, 
omdat we iets willen 
doen voor alle vrouwen 
die met lymfoedeem 
worstelen

    Terugkijkend op het proces, zijn de 
dames blij dat ze deze stap hebben 
gezet. “Niemand pakte het idee op, 
dus daarom hebben we het maar zelf 
gedaan. We zijn een stichting, omdat 
we iets willen doen voor alle vrou-
wen die met lymfoedeem worste-
len, zonder dat wij daar zelf iets aan 
verdienen. Het levert ons fi nancieel 
gezien misschien niets op, maar het 
feit dat we al ongeveer driehonderd 
vrouwen aan een pijnloze oplossing 
hebben kunnen helpen, betekent des 
te meer voor ons. Er zaten vrouwen 
bij die al twintig jaar aan het tobben 
waren, waarvoor de Bratelle bh een 
enorme doorbraak is. Het is heel dank-
baar werk om zo mensen te mogen 
helpen.”

Horst
Iedereen met lymfoedeemklachten die 
de bh wil zien, voelen of passen, is op 
woensdag 25 januari welkom bij Kr8 
Horst, Westsingel 96, vanaf 15.00 uur. 
Er wordt op afspraak gewerkt. Voor 
een vrijblijvend pasmoment kan con-
tact op worden genomen met Anneke 
Geitenbeek via anneke.geitenbeek@
bratelle.nl of 06 58 85 32 61.

Tekst: Floor Velthuizen   

Yuverta - Open dagen

Opleidingen: Dier, Buitensport,
Voeding- en leefstijladviseur

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ, Helmond

Yuverta mbo Helmond

Donderdag 2 februari   
17:00 - 20:00 uur

Meld je aan via 
yuverta.nl/mbohelmond

of via de QR code

Opleidingen: Bloem, Dier, Agrifood,
Veehouderij, Teelt & techniek, Entree

Donderdag 2 februari  
17:30 - 20:30 uur

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Yuverta mbo Horst 
Meld je aan via 

yuverta.nl/mbohorstspoorweg 
of via de QR code

Voor leerlingen met havo in hun advies

Vrijdag 3 februari   
17:30 - 20:30 uur

Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Yuverta het groene lyceum Horst 
Meld je aan via 

yuverta.nl/hglhorst 
of via de QR code

Vrijdag 3 februari
17:30 - 20:30 uur
Spoorweg 8, 5963 NJ, Horst

Yuverta vmbo Horst 
Meld je aan via 

yuverta.nl/vmbohorst 
of via de QR code

KRINGLOOPWINKEL

VENRAYSEWEG 38A
OPENINGSTIJDEN
WO - VR - ZA  11:00U / 16.00U

WWW.STICHTINGAUTHENTIEK.NL

21-1-2023 FEESTELIJKE OPENING!
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Rick Vervoort nieuwe heerser 
Turftreiërsriêk
In het Turftreiërsriêk in America vond zaterdag 14 januari het prinsen- en verlovingsbal plaats. Rick 
Vervoort werd uitgeroepen tot prins Rick II. Jan en Lieke Derix vormen het nieuwe boerenbruidspaar. 

Voordat de prins uitkwam werd hem 
het vuur aan de schenen gelegd met 
een spervuur aan vragen. Opgesloten 
in een kist op het podium, althans dit 
vermoeden werd gewekt, slaagde 
hij erin om alle vragen perfect te 
beantwoorden. Later zou blijken dat 
de prins de gehele voorstelling al op 
de bühne had gestaan. Na de laatste 

vraag rende Rick Vervoort naar voren. 
Samen met zijn prinses Anne Sikes en 
zijn adjudanten Geert Reintjes en Roy 
Vervoort, is prins Rick II de kartrekker 
van dit carnavalsseizoen in America. 
Eerder op de avond kwam al het 
boerenbruidspaar uit: Jan en Lieke 
Derix, ofwel Jan ván Ton ván Jan ván 
Kriëmers Jac en ván Diny ván Sef ván 

Petran Weys ván ut Overbroek en 
Lieke ván Wiep Thijssen ván Theo ván 
Hulster Chris en ván Gerdie ván Nöl 
Reiniers uut Well. Jan en Lieke worden 
zondag 19 februari om 15.30 uur in het 
Beukenhof in de onecht verbonden, 
gevolgd door een receptie en groot 
feest in de Bondszaal.

   

Bart Keijsers nieuwe prins D’n Tuutekop
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop heeft op zaterdag 14 januari in d’n Tuutetempel prins Bart d’n derde gepresenteerd als nieuwe heerser van het 
Tuuteriêk. Freek (Linders) d’n eerste werd geïnstalleerd als nieuwe Vorst. 

Bart Keijsers (39) en zijn prinses Kim 
Saris (39) hebben een dochter en een 
zoon. Bart d’n Derde werkt als uitvoer-
der bij Peters Bouw en Onderhoud. 
In zijn vrije tijd is hij trainer bij JO-7 

van Hegelsom. Prinses Kim werkt als 
secretarieel medewerkster bij Volantis 
in Venlo. Carnaval vieren doen ze 
graag met het hele gezin. Prins Bart 
d’n Derde gaat carnaval in met de 

spreuk: ‘Met jónk en âld bouwe weej 
iën groët fiëst, in os eige Tuuteriêk 
geniete weej daan ut miëst.’ 
Het nieuwe prinselijk paar recipieert 
samen met zijn adjudanten Pieter 

Driessen en Tom Peelen en de nieuwe 
vorst Freek op zondag 29 januari van 
14.11 tot 16.11 uur in d’n Tuutetempel.

   

Devy Zeelen en Femke Heldens 
jeugdprinsenpaar Melderslo
Jeugdprins Devy I (Zeelen) gaat dit jaar samen met jeugdprinses Femke II (Heldens) voorop bij de 
Vlaskopjeugd in Melderslo.

Het nieuwe jeugdprinsenpaar werd 
zondag 15 januari bekendgemaakt. 
Het paar wordt ondersteund door 
adjudanten Juul Alards en Meike 
Christiaens. Jeugdprins Devy I gaat 
naar het Yuverta College. In zijn 
vrije tijd is hij actief bij de cross-

club. Jeugdprinses Femke II zit op 
het Dendron College en korfbalt bij 
SV Melderslo. Als lijfspreuk heeft 
het paar gekozen voor: ‘D’n toeretel-
ler giët de komende waeke ovver de 
kop, met de jeugd achter os aan goan 
weej veurop!’ Op zondag 5 februari 

houdt het jeugdprinsenpaar samen 
met de nieuwe jeugdvorstin Maud 
Driessen vanaf 14.11 uur receptie in 
MFC De Zwingel aan de Beemdweg in 
Melderslo.

   

Gijs Driessen 63e Jeugdprins 
D’n Dreumel
Gijs Driessen is tijdens de Jeugdprinsproclamatie op zondag 15 januari uitgeroepen tot 63e Jeugdprins van 
het Hôrster Dreumelriek. Hij wordt bijgestaan door de adjudanten Loek Martens en Koen Ernst. Vôrs 
Ferrrarius (Stef Smits) maakte het nieuwe jeugdprinselijk trio bekend na een mooi spel, geheel in het thema 
‘Veel gekker kan ni’.

Het prinselijk trio recipieert zater-
dag 11 februari tussen 19.11 en 21.11 
uur in ’t Gasthoês. De proclamatie op 
zondag stond eveneens in het teken 
van de bekendmaking van het nieuwe 

Jeugdboorebrullefsgezelschap. De spe-
lersgroep bestaat geheel uit jeugd-
leden van de Koninklijke Harmonie 
van Horst. De Jeugdboorebrullef vindt 
zondag 12 februari vanaf 14.11 uur 

plaats in zaal Smaek (voorheen café 
De Lange).

   

Mario de Vries prins de Klotbultjes
Mario de Vries (58) werd zondag 8 januari gepresenteerd als nieuwe prins van de Griendtsveense Klotbultjes. 
De kersverse prins is in het dagelijks leven getrouwd met Chantal en vader van vier dochters: Anne, Marieke, 
Susan en Marloes.

Samen met zus Janny is hij eigenaar 
van productiebedrijf J@M. Als gebo-
ren en getogen ‘Griendtsveense jong’ 
is Mario erg betrokken bij het ver-
enigingsleven in het dorp. Om dat 

te onderstrepen werd hij in 2017 al 
onderscheiden als Knapzak van het 
jaar. Mario wordt bijgestaan door zijn 
adjudanten Twan van den Beuken 
en Rudy Willems en gaat zelf voorop 

met zijn motto: ‘Met Prins Mario en 
zijn Adjudanten Twan en Rudy wordt 
het een feest; zorg dat je erbij bent 
geweest’.
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Maas Cleanup Day in Limburg
Honderden vrijwilligers bundelen zaterdag 18 maart tijdens Maas Cleanup Day opnieuw hun krachten met Limburgse bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor de vijfde keer 
op rij steken zij samen de handen uit de mouwen om de Maas afvalvrij te maken. 

Per honderd meter Maasoever liggen 
gemiddeld meer dan duizend stuks 
afval. Alle hulp om de Maas tijdens 
Maas Cleanup Day weer afvalvrij te 
maken is derhalve welkom. Afval 
dat blijft liggen tast de biodiversiteit 
en de kwaliteit van ons (drink)water 
aan. Een schone Maas biedt mensen 

en dieren in het stroomgebied betere 
toegang tot schoon drinkwater en een 
schonere woonomgeving. 
Via de website www.acties.maas-
cleanup.nl kan iedereen zich als vrij-
williger aanmelden voor een actie 
in de buurt. De site bevat ook uitleg 
over het aanmelden en zelf organise-

ren van een eigen actie. Evenals vorig 
jaar zijn er centrale pickup points waar 
deelnemers hun spullen kunnen opha-
len en na afloop samenkomen voor 
een gezellig samenzijn. Bedrijven kun-
nen zich als voogd, partner of sponsor 
bij Maas Cleanup aansluiten. Als voogd 
adopteren zij een deel van de oever, 

een afvalhotspot of een plek nabij hun 
bedrijf. Ze maken zich daarbij vrijwillig 
verantwoordelijk voor het schoonhou-
den van deze plek. Bedreigingen voor 
de Maas krijgen daarmee een eigen 
stem. 
Maas Cleanup is een beweging van 
vrijwilligers, bedrijven, (natuur)orga-

nisaties en burgers, verenigd voor de 
Maas. In plaats van veroorzaker wil-
len zij samen oplosser worden van 
het afvalprobleem. Inmiddels is het 
initiatief uitgegroeid tot een bruisende 
community van bedrijven en organi-
saties die met elkaar werken aan een 
duurzamere wereld.

Ons moeder zeej nog, doe da nou nie
Dat heb ik vaak gedacht afgelopen jaar als ik dit liedje hoorde. En dan 
zong ik keihard mee: ‘maar ik dee het toch’. 

Dit slaat voor mij op de keuze om 
me politiek in te gaan zetten. Want 
na een turbulente start waarin ik me 
echt afvroeg of dit wel bij mij past, 
begin ik nu een beetje mijn draai 
te vinden. Je leert ontzettend veel, 
bijvoorbeeld wat je sterke en min-
der sterke kanten zijn, en je ontmoet 
zoveel nieuwe mensen. Ik krijg dus 

ontzettend veel energie van men-
sen samenbrengen, met elkaar in 
gesprek laten gaan, luisteren en aan 
de slag gaan met de punten die uit 
zulke gesprekken naar voren komen. 
Een voorbeeld is de avond in decem-
ber van ‘Vur Oow’ waar verenigin-
gen hun zorgen uitspraken, maar 
waar ook gekeken werd hoe andere 

verenigingen hún problemen oppak-
ken en een oplossing kunnen zijn 
voor andere verenigingen. Een ander 
voorbeeld is de Dorpsdialoog die ik 
samen met Jacky Relouw georgani-
seerd heb. Door onze nieuwe rol in 
de raad kwamen zorgen van inwo-
ners van Kronenberg bij ons terecht 
en hebben wij dit samen opgepakt. 
Als mede-inwoners en niet als poli-
tieke partij, want wij vonden gewoon 
dat iemand de inwoners samen 

moest brengen. Dat is heel positief 
uitgepakt. Beide avonden krijgen 
een vervolg, dus niet lullen maar 
poetsen. En daar krijg ik energie van, 
dat past bij mij. En voor jullie infor-
matie, ons moeder zeej: ‘Doe dè 
maar wel, is net wa vur jaw’.

Loes van den Eijnden

CDA Horst aan de Maas

Geen concurrenten, maar lotgenoten
Onze gemeente heeft de plicht statushouders te huisvesten, maar 
loopt telkens achter de feiten aan. Het College van B&W kiest er nu 
voor om de komende drie maanden alle huurwoningen aan status-
houders toe te wijzen, maar deze maatregel lost het échte probleem 
helemaal niet op: het flinke woningtekort. Wij vinden deze maatregel 
dan ook geen goed idee en eisen daadwerkelijke oplossingen.

We moeten geen discussie voe-
ren over wie meer recht heeft op 
een woning. Er zijn namelijk heel 
veel verschillende mensen die met 
spoed een woning nodig hebben. 
Statushouders horen daarbij en zijn 
geen concurrenten, maar lotgeno-

ten. Niet deze mensen, maar zowel 
landelijk als gemeentelijk wanbeleid 
hebben het woningtekort veroor-
zaakt. De politiek moet haar verant-
woordelijkheid nemen en polarisatie 
tegengaan. Om te voorkomen dat de 
huidige situatie jaarlijks gaat terug-

keren, moeten we werken aan struc-
turele oplossingen.
Onze gemeente loopt namelijk ook 
al jaren achter de feiten aan als het 
gaat om het bouwen van sociale 
huurwoningen. Ondanks ons pro-
test heeft de raad ook afgelopen jaar 
weer projecten goedgekeurd waarbij 
de afgesproken 30 procent sociale 
huur niet werd nagekomen. Dat kun-
nen we ons echt niet veroorloven.
Daarnaast moet onze gemeente 
zo snel mogelijk aan de slag met 
oplossingen die al op korte termijn 

realiseerbaar zijn: bijvoorbeeld het 
gedogen van plekken voor tiny hou-
ses, het splitsen van woningen, of 
het tijdelijk op eigen grond plaat-
sen van woonunits. Door niet te 
praten maar te doen, en te zoeken 
naar structurele oplossingen worden 
zowel statushouders als andere men-
sen die in onze gemeente met spoed 
een woning zoeken, geholpen.

Hilde Spreeuwenberg, raadslid

Perspectief 

Voorrang voor statushouders
Onze gemeente gaat de komende periode vrijgekomen huurwoningen 
toekennen aan statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). 
Een inhaalslag die gemaakt wordt omdat we achterlopen op het 
aantal te plaatsen statushouders vanuit het rijk. 

De fractie van de PvdA is blij met 
deze inhaalslag en blijft zich inzet-
ten voor voldoende woningen voor 
iedereen. Met het geven van voor-
rang verandert het aantal statushou-
ders in Horst aan de Maas niet. Ook 
als we geen voorrang zouden geven, 

moet Horst aan de Maas uiterlijk 1 
juli van dit jaar 77 statushouders 
geplaatst hebben. Het gaat hier om 
ongeveer 30 woningen, verdeeld 
over de hele gemeente. We halen 
dus geen woningen uit de markt voor 
statushouders, we veranderen alleen 

de volgorde van toewijzing.
Horst aan de Maas heeft om uiteen-
lopende redenen een woningtekort 
(te weinig gebouwd, stikstofcrisis 
enzovoorts). Dit knelt vervolgens 
bij het plaatsen van statushouders. 
Daarom zet de PvdA zich in voor 
een snelle toename van het aan-
tal woningen en staan we achter 
het bouwen van flexwoningen. Wij 
begrijpen dat mensen die al een tijd 
op een sociale huurwoning zitten te 

wachten dit bericht als zuur ervaren, 
maar niets doen is geen optie. Met 
deze maatregel blijven we zelf aan 
zet en kunnen we meepraten over 
spreiding in de wijken. Laten we het 
probleem aanpakken bij de bron en 
als de sodemieter gaan bouwen.

Jacky Relouw, Burgerraadslid

PvdA

Carnaval 2023 kan niet vroeg genoeg beginnen
Het nieuwe jaar is net begonnen en de voorbereidingen voor allerlei 
evenementen zijn in volle gang. Gezamenlijk feesten en dorpsgenoten 
ontmoeten heb ik erg gemist de afgelopen jaren. Sla je de HALLO open, 
dan zie ik dat er gelukkig weer van alles wordt georganiseerd.

Onlangs mocht ik bij muziekvereni-
ging Eendracht hun TOP1000 show 
presenteren in MFC De Zwingel in 
Melderslo. Lekkere muziek, een heer-
lijk drankje en bijpraten. Daarom 
vind ik deze verenigingen zo belang-
rijk voor de leefbaarheid en onder-
linge verbinding in onze dorpen. 
Dorpsgenoten ontmoeten elkaar bij 

een kermis, buurtfeest, voetbalwed-
strijd of gewoon tijdens het uitlaten 
van de hond. Naast het praatje over 
het weer ontstaan de beste ideeën 
op deze spontane ontmoetingen, 
zoals buurtbewoners die samen afval 
prikken of ouders die op het school-
plein samen een activiteit starten.
Als inwoner van Horst aan de Maas 

neem ik deel aan deze activitei-
ten en zo hoorde ik de zorgen over 
het voortbestaan van de school in 
Griendtsveen tijdens een nieuwjaars-
receptie en de zorgen rondom het 
woningtekort tijdens de Hollandse 
avond in de Merthal. Zinvolle 
gesprekken die ik als volksvertegen-
woordiger gebruik in de discussies 
tijdens de raadsvergadering.
Zo verheug ik mij nu al op carnaval, 
waar inwoners hun dorpen weer op 
de kop zetten, carnavalswagens wor-
den gemaakt en dorpsgenoten elkaar 

treffen en ideeën uitwisselen. Ook 
de humoristische en soms kritische 
geluiden tijdens de optochten in onze 
dorpen zijn een essentieel onderdeel.
Kortom, tijdens carnaval ontmoeten 
wij elkaar en maken we verbinding 
en daarom kan voor onze VVD-fractie 
carnaval 2023 niet vroeg genoeg 
beginnen.

Yvonne Douven

VVD Horst aan de Maas
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America
• Hofweg 45 (ontwerpbesluit op aanvraag 

omgevingsvergunning)
Broekhuizen
• Hoogstraat 4 (uitbreiden van een woon-

huis)
Grubbenvorst
• Reuveltweg 7 (plaatsen dakkapel en 

bouwen berging)
• Kerkstraat ong., Grubbenvorst (GBV00 

percelen C 2324 ged., C 2681 ged., C 2947 
ged.)

• Burg Cremersstraat 46 (plaatsen van een 
dakkapel)

Hegelsom
• Past.Debijestraat 17 (gebruiken loods als 

bedrijfspand, (verhuizen bedrijf))
Horst
• Schoolstraat 8 e.o. (carnavalsoptocht 

Weisterbeekschool)
• van Douverenstraat 62 (verbouwen van 

een woning)
• Korverstraat 5 (plaatsen dakkapel en 

uitbreiding woning)
• Bemmelstraat 2 (vastgesteld bestem-

mingsplan)

Lottum
• Hoogheide 4 (plaatsen van zonnepanelen)
• Hoofdstraat 47 (verbouwen aanwezige 

winkelpand tot starterswoning)
• Hombergerweg 54 (plaatsen van een 

woonunit)
• Horsterdijk 1 (Verlengingsbesluit)
Melderslo
• Broekhuizerdijk 24 (realiseren van een 

kattenpension)
Meterik
• St. Jansstraat 54a (Omgevingsvergunning 

inrit-uitweg)
Sevenum
• Den Eigen e.o. (kindercarnavalsoptocht)
• Markt 3-9 (evenement)
• Midden Peelweg 1 (realiseren zonne-

weide)
• Op den Bergen 6 (ontwerpbesluit en -vvgb 

weigering 24-uurs zorgaccommodatie)

Vertrokken naar onbekende bestemming
• Peelheideweg 10 B 7 America
• Kreuzelweg 13d Horst
• Van Goghstraat 28 Horst

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.

19
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

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 24 januari 2023 
bij elkaar voor een hoorzitting.

Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen een last onder dwangsom 
huisvesting arbeidsmigranten aan Horsterweg 
in Grubbenvorst.

Hoorzitting om 19.00 uur
Bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek 
om handhavend op te treden locatie aan de 
Venloseweg in Sevenum.

Hoorzitting om 19.30 uur
Bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor 

het oprichten van een bedrijfsruimte aan de 
Spoorweg in Hegelsom.

De commissie brengt advies uit over te nemen 
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzit-
tingen vinden plaats in het gemeentehuis van 
Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de secretaris van de commissie, mevr.
A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.

23 januari - 17 februari
Parkeerplaats Koetshoês tijdelijk dicht
Op maandag 23 januari start BLM Wegenbouw 
in opdracht van de gemeente met het bestra-
ten van de parkeerplaats aan de achterzijde 

van het Koetshoês (naast het Gasthoês) in 
Horst. Naar verwachting zijn de werkzaamhe-
den op vrijdag 17 februari afgerond.

Belastingaanslag digitaal ontvangen?
Krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag 
nog op papier? En wilt u deze vanaf nu 
digitaal ontvangen? Regel dit dan vóór 28 
januari via www.MijnOverheid.nl.

Kijk voor meer informatie op www.
horstaandemaas.nl/belastingaanslag-
digitaal-of-de-post.

Koffiepads en theezakjes mogen nu bij het 
keukenafval
De Nederlandse koffie- en theebedrijven hebben hard gewerkt aan composteerbare koffie-
pads en theezakjes. En dat is gelukt! 93% van de theezakjes en bijna 97% van alle koffie-
pads is nu composteerbaar.

Vanaf 10 januari 2023 mogen koffiepads en 
theezakjes, net als koffiefilters, dus bij het 
keukenafval.

Deze wijziging levert Nederland per jaar 88 
miljoen kilo extra compost op!

Koffiecups (capsules) mogen niet bij het 
keukenafval en horen nog steeds bij het 
restafval óf je stuurt ze terug naar de leve-
rancier om goed te recyclen.

Toerisme en recreatie
Heb jij een geniaal idee om mensen te 
vermaken?
En wil je graag advies van professionals. Want, misschien kan je project nog beter, door met 
andere ondernemers of sectoren samen te werken. Of wil je graag een subsidie om het idee te 
verwezenlijken? Dan geven wij jou de tip om je idee te presenteren bij de Adviesraad Vrijetijdseco-
nomie. Hoe je je idee presenteert maakt niet uit. Het is namelijk geen wedstrijd. We willen graag 
zoveel mogelijk mensen helpen om een goed idee tot leven te brengen. Na je presentatie krijg je 
direct tips en advies mee om jouw idee nog beter te maken. En mocht je subsidie willen voor de 
uitvoering van jouw idee, dan kun je dat ook meteen aanvragen.

Op donderdagavond 9 februari is de eerste 
mogelijkheid in 2023 om je idee voor te leggen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 januari. Meer 
informatie of alvast aanmelden voor het presen-
teren? Neem contact op via
j.dorssers@horstaandemaas.nl.

Adviesraad Vrijetijdseconomie
In de Adviesraad zitten mensen namens 
organisaties en ondernemers in toerisme en 
recreatie, horeca, winkels (detailhandel), land-
schap, kunst en cultuur. Zij adviseren u over 
uw project. En zij adviseren de gemeente over 
subsidieaanvragen voor vrijetijdseconomie. Je 

hoeft dus niet meer het advies, zoals voorheen, 
schriftelijk aan te vragen. Op deze manier wil-
len wij creatieve ideeën op een gemakkelijke 
manier stimuleren om ze succesvol uit te voe-
ren. Jaarlijks komen miljoenen toeristen graag 
langs om te proeven van alles wat onze groene, 
landelijke en gastvrije gemeente te bieden 
heeft. Daarom steunen wij het toerisme door 
samen te werken met organisaties en onderne-
mers in toerisme en recreatie, horeca, winkels 
(detailhandel), landschap, kunst en cultuur.

Zo maken we samen Horst aan de Maas aan-
trekkelijk voor onze inwoners en toeristen!
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Daan van Soest Horst
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 Daan van Soest (24) uit Horst en 
inmiddels wonend in Lissabon, Portugal.

Deze week vierde de 24-jarige Daan 
van Soest zijn 1-jarig jubileum als 
import-Portugees. In januari 2022 
verhuisde hij namelijk naar Lissabon, 
waar hij het al een jaar lang ontzet-
tend naar zijn zin heeft. De verhuizing 
kwam niet uit de lucht vallen, want 
Daan had dit idee al langer in zijn 
hoofd, geeft hij aan.

HJe neemt gewoon twee 
koffers mee en kunt 
altijd terug

 ”Toen ik 18 was, ging ik voor het eerst 
op vakantie naar Spanje en ik merkte 
al meteen dat ik het daar veel pret-

tiger vond dan in Nederland”, blikt 
Daan terug. “Het is zo’n fijne ervaring 
om elke dag zon te hebben. Ik dacht 
toen al vrij snel: ‘hier wil ik wonen’. 
Toch merkte ik dat ik minder had met 
de Spaanse cultuur en toen ik online 
aan het zoeken was naar werk in het 
buitenland, kwam ik Portugal tegen. 
Lissabon om precies te zijn.” Daan was 
hier nog nooit geweest, maar besloot 
toch de sprong in het diepe te wagen. 
“Je neemt gewoon twee koffers mee 
en kunt altijd terug, dat hield ik mezelf 
voor”, lacht hij.Toch was het best een 
grote beslissing, want Daan had name-
lijk een vast contract in een kappers-
zaak. “Dat was best een afweging, 
ik moest de beslissing nemen om dit 
op te geven. Ik kon wel terugkomen 

als het me niet zou bevallen, maar 
dan had ik geen vast contract meer.” 
Ondanks deze twijfels besloot Daan er 
toch voor om Nederland in te ruilen 
voor het zonnige Portugal. “Via inter-
net kwam ik het bedrijf tegen waar ik 
nu voor werk. Ze boden me een baan 
aan en een appartement, toen was de 
keuze vrij snel gemaakt.”

Goede beslissing
Het afscheid was voor Daan minder 
moeilijk dan hij had gedacht. “Je kunt 
niet snel terug naar Nederland als 
er iets is, maar daar ben ik niet lang 
mee bezig geweest. Als je zelf uit een 
bepaalde community vertrekt, mis-
sen de mensen je vaak omdat je er 
niet meer bent. Zelf ging ik op een 

heel ander avontuur, dus ik was min-
der bezig met dat gemis. Toen eerder 
een vriendin van me naar het buiten-
land verhuisde, miste ik haar heel erg, 
maar nu was het anders omdat ik zelf 
diegene was die vertrok. “Dat hij de 
juiste beslissing had genomen, besefte 
Daan direct toen zijn vliegtuig landde 
op Portugees grondgebied. “Toen 
ik wegvloog, was het 5 graden in 
Nederland. Ik had letterlijk drie lagen 
kleding aan en een dikke jas. Toen ik 
landde, was het 22 graden met volle 
zon. Ik zag de palmbomen en dacht: 
‘ja, dit is het’.” Al een jaar lang werkt 
Daan voor Teleperformance. “Ik begon 
in een team waarbij ik de eerste fil-
ter van een social media app was. 
Alles dat binnenkwam, moest getagd 
worden en ik moest kijken of dat de 
content toegestaan was. Ik heb toen 
best heftige dingen gezien, maar daar 
stel je je ook op in. Daar had ik ver-
der geen last van.” Inmiddels is Daan 
werkzaam binnen een ander team, 
waarin hij zorgt dat het algoritme van 
de app goed blijft werken. “Ik werk nu 
standaard van 08.00 tot 17.00 uur. Die 
stabiliteit is wel fijn.”

Genietmomentjes
Al vijf jaar voor hij daadwerkelijk de 
stap nam, had Daan al het verlangen 
om naar het buitenland te verhui-
zen. “Toen deze droom werkelijkheid 
werd, vroeg ik me af of ik er na een 
tijdje nog steeds zo van zou genie-
ten. Het antwoord daarop is ja, ik kan 
elke dag weer de deur uitlopen hier 
en iets nieuws ontdekken waar ik van 
geniet.”

HMensen zijn hier 
meer openminded 
en hanteren echt een 
andere levenswijze

Het mooiste aan Lissabon vindt Daan 
het feit dat hij in elke wijk en elk 
gedeelte van de stad iets anders mee-
maakt. “De natuur is hier zo apart, dat 
is prachtig. Je hebt hier bergen, plat 
landschap, strand, echt van alles. Het 
is zo gevarieerd, dat vind ik geweldig. 
Daarnaast leer je hier zoveel nieuwe, 
leuke mensen kennen.” Het groot-
ste verschil tussen Lissabon en Horst 
is terug te zien in het soort mensen, 
vindt Daan. “Mensen zijn hier meer 
openminded en hanteren echt een 

andere levenswijze. In Horst merkte ik 
dat de meeste mensen een bepaald 
lijstje afwerken: je gaat studeren, 
vindt een baan, koopt een huis en 
krijgt kinderen. Hier hebben men-
sen niet zo’n specifiek toekomstbeeld 
en wordt er meer van dag tot dag 
geleefd. Deze mentaliteit past veel 
beter bij mij.” Ook is er veel meer 
leven in een grote stad, geeft Daan 
aan. “Je kunt elke dag uitgaan, er is 
altijd iets te doen.”

Vakantie in eigen land
Het afgelopen jaar heeft Daan 
Portugal geen enkele keer verlaten. 
“Waarom zou ik op vakantie gaan als 
ik al in een vakantieland woon”, lacht 
hij. “Wel zijn mijn beste vriendin en 
mijn moeder al op bezoek geweest. 
Daarnaast is één van de meest bijzon-
dere dingen dat mijn oma uit Horst 
met haar vriend en mijn oudtante met 
de camper hierheen zijn gereden. Dat 
vond ik geweldig.” Toch komt Daan in 
februari een weekje naar Nederland. 
“Dan kan ik mijn familie en vrien-
den zien. Ook heb ik gewoon zin om 
even naar de Lidl te kunnen om een 
worstenbroodje te halen. Of gewoon 
even de fiets te pakken, dat doe ik in 
Lissabon niet.”

Toekomst
Ondanks dat hij het naar zijn zin heeft 
in Portugal, weet Daan dat hij hier niet 
voor altijd wil blijven. “Ik zou ook nog 
graag een keer naar Griekenland wil-
len verhuizen, dat is ook een droom 
van mij. Verhuizen binnen Europa 
gaat best makkelijk. In principe kun 
je overal gaan wonen waar je wilt.” 
Of Daan zichzelf uiteindelijk toch ziet 
settelen in Horst, dat weet hij niet. 
“We zien het allemaal wel. Een vrien-
din van me woont in Horst en werkt al 
langere tijd bij hetzelfde bedrijf en wil 
nu een eigen huis kopen en settelen. 
Ik heb zelf een andere levenswijze en 
herken mezelf daar niet in terug. Dat 
is ook één van de redenen dat ik ben 
vertrokken. Misschien dat die drang 
op latere leeftijd nog komt, maar nu is 
deze er nog niet. Ik ben zelf ook van 
mening dat je je hele leven kan blijven 
reizen als je zou willen. Als je 50 bent 
en je wilt zoiets, dan moet je het ook 
gewoon nog doen.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Transitie van vrouw naar man

Mitch Janssen uit Horst wil taboes rondom 
transgender-zijn doorbreken
Een paar jaar geleden ging hij nog als meisje door het leven, maar 
inmiddels maakt Mitch Janssen (22) de transitie van vrouw naar man 
door. Hij voelt zich eindelijk écht zichzelf, is gelukkig en kijkt met een 
positief gevoel naar de toekomst. Met zijn verhaal wil hij het taboe dat 
nog steeds rond het thema hangt, doorbreken.

Als Mitch terugkijkt op zijn jeugd, 
geeft hij aan dat hij op jonge leeftijd 
al merkte dat hij geen ‘gewoon’ kind 
was. “Mijn dokter zei dat ook”, ver-
telt hij. “Ik werd gediagnosticeerd met 
autisme toen ik 8 jaar was. Omdat ik 
best slim was, kon ik makkelijk met 
het regulier onderwijs mee en merkte 
niemand dat ik ‘anders’ was.” Toch 
was dit volgens Mitch ook een strui-
kelblok. “Ik kreeg daardoor ook niet 
alle hulp die ik eigenlijk nodig had en 
erom vragen was niets voor mij.”

Ontkenningsfase
Het moment dat Mitch merkte dat hij 
zich niet fijn voelde in zijn vrouwen-
lichaam, was toen hij 13 jaar was. “Ik 
werd ongesteld en dacht: ‘dit klopt 
niet’. Toen ik dat tegen mijn moeder 
zei, werd het vooral op mijn autisme 
afgeschoven. Ik zou eraan moeten 
wennen dat mijn lichaam veranderde, 
maar drie jaar later voelde het nog 
steeds verkeerd.” Toen Mitch er in die 
tijd achter kwam wat trans zijn bete-
kende, vielen de eerste puzzelstukjes 
op hun plek. “Maar ik wilde dat niet 
toegeven, dus besloot deze gevoe-
lens te negeren”, geeft hij aan. “Het 
is natuurlijk geen makkelijk traject en 
ik wilde die confrontatie niet aangaan 
met mezelf.”

HHet was erg moeilijk, 
omdat ik zelf ook 
zoekende was

Al gauw kwam Mitch erachter dat 
negeren geen optie was. “Het bleef 
aan me knagen en toen ik 18 was, ben 
ik voor het eerst uit de kast gekomen 
als trans”, geeft hij aan. “Toch ben 
ik toen vrij gauw de kast weer inge-
kropen, omdat mijn ouders niet goed 
wisten hoe ze erop moesten reageren. 
Voor mijn gevoel werd het niet serieus 
genomen door mijn familie.” Een las-
tig proces volgde. “Het was erg moei-
lijk, omdat ik zelf ook zoekende was 
en geen steun ontving.” 

Definitief de kast uit
Toen Mitch op zijn 19e uit huis ging, 

kwam hij opnieuw uit de kast. “Dit gaf 
me een bepaalde vrijheid, waardoor ik 
mijn gevoelens nu wel durfde te uiten. 
Ik dacht: ‘als mijn familie me nu niet 
accepteert, is dat maar zo’.” 

HIk kon met hen 
experimenteren over 
bijvoorbeeld andere 
benoemingen. Toen ik 
mezelf voor het eerst 
omschreef als ‘hij/hem’, 
voelde dit meteen goed.

Wat hem heel erg hielp in dit proces 
van zelfacceptatie, was de online trans 
community. “Ik kon met hen experi-
menteren over bijvoorbeeld andere 
benoemingen. Toen ik mezelf voor het 
eerst omschreef als ‘hij/hem’, voelde 
dit meteen goed.” Ook keek Mitch veel 
naar transgender YouTubers, waarbij 
hij een inkijkje kreeg in hun transitie.
Via een statusupdate op WhatsApp 
bracht Mitch zijn familie en vrienden 
op de hoogte van zijn keuze. “Ik dacht: 
‘ik gooi het gewoon in de wereld en 
dan zien we wel’”, lacht Mitch. “Mijn 
vader belde me toen op, maar hij 
accepteerde het wel. Ik snap dat het 
moeilijk is voor mijn ouders. Het voelt 
voor hen eigenlijk een beetje alsof ze 
een dochter verloren zijn.”

Eerste stappen
Via de huisarts werd Mitch doorver-
wezen naar een specialistisch team. 
“Ik kwam op de wachtlijst terecht, 
maar die was 2,5 jaar”, vertelt hij. 
Uiteindelijk kon hij twee jaar later in 
Nijmegen terecht, waar een nieuwe 
kliniek werd geopend. Een jaar lang 
werden er gesprekken gevoerd met 
psychologen. “Dit doen ze om te kij-
ken of ik echt trans ben”, legt Mitch 
uit. “Soms kan er iets anders aan de 
hand zijn. Dit is een heel proces dat 
duurde van mijn 20e tot 21e.”
In de laatste gesprekken werden 
Mitchs wensen besproken. “Ik wilde 
heel graag hormonen en een borsto-
peratie”, geeft hij aan. “Toen ik hoorde 
dat ik de controle erna mocht begon-
nen met het nemen van hormonen, 

was ik dolblij.” Net voordat hij 22 
werd, begon Mitch met een zalf die 
hij op zijn benen of buik smeert. “Dit 
trekt in je huid en komt uiteindelijk 
in je bloed terecht.” De eerste keer is 
inmiddels een jaar geleden en Mitch 
is blij met de veranderingen die deze 
tot nu toe teweeg brengt. “Mijn stem 
is helemaal naar beneden gegaan en 
ik begin langzaam baardgroei te krij-
gen”, vertelt hij. “Ook mijn vetverde-
ling wordt anders. Vroeger had ik echt 
een zandloperfiguur, maar ik merk dat 
ik nu rechter word.”

HAlles begint eindelijk te 
kloppen en ik voel me 
geweldig

Mitch sprong een gat in de lucht toen 
de veranderingen in werking begon-
nen te treden, maar de allerbelang-
rijkste verandering voor hem is in zijn 
gemoedstoestand. “Alles begint ein-

delijk te kloppen en ik voel me gewel-
dig”, geeft hij met een glimlach aan. 
“Ook heb ik inmiddels mijn paspoort 
mogen aanpassen. Daar staat nu op 
dat ik een man ben. Toch heb ik nog 
even te gaan, want de veranderin-
gen duren ongeveer twee tot vijf jaar. 
Daarna is het stabiel.” Onlangs heeft 
Mitch zijn borsttissue laten verwijde-
ren. “Ik heb nu een meer mannelijke 
borstkas”, legt hij uit. “Ik vond het 
spannend, maar nu klopt het eindelijk 
wat ik zie als ik in de spiegel kijk.” Of 
hij uiteindelijk ook een geslachtstran-
sitie wil, daar is Mitch nog niet over 
uit. “Voor nu hoeft dat van mij nog 
niet, maar ik weet niet hoe ik daar in 
de toekomst naar kijk.”

Geluk in de liefde
Naast dat Mitch steeds gelukkiger is 
met zijn lichaam en de veranderingen 
die het doormaakt, is hij inmiddels 
ook gelukkig in de liefde. “Ik heb een 
half jaar geleden een andere trans-
jongen leren kennen in de rij van een 

concert, super toevallig”, glundert hij. 
“We raakten aan de praat en de dag 
erna waren we al een stel. Het lijkt net 
of het uit een film komt, hoe goed dat 
wij bij elkaar passen.”
Inmiddels wordt Mitch volledig geac-
cepteerd door zijn familie, vrienden 
en mensen om hem heen. “Ik heb 
fijne mensen om me heen, een lieve 
vriend en een fijn huisje. Ik ben ein-
delijk gelukkig nu.” Toch heeft hij wel 
nog iets dat hem bezighoudt. “Ik ben 
nog altijd illegaal in ongeveer zestig 
landen en kan in dertig landen met de 
doodstraf berecht worden. Dat zou niet 
zo moeten zijn. Ik hoop dat dit over 
twintig jaar niet meer zo is en ieder-
een gewoon mag zijn wie hij of zij is.”

Tekst: Floor Velthuizen

   

Dames Hovoc verliezen in Roosendaal
Voor de dames van Hovoc stond zaterdag 14 januari de verre uitwedstrijd tegen Roosendaal op het programma. De nummer twee van de ranglijst bleek een maatje te groot voor de 
Horster dames, die met een 3-1 nederlaag huiswaarts keerden. 

In de eerste set kwam Hovoc meteen 
op voorsprong. Door verschillende fou-
ten aan Horster kant kroop Roosendaal 
ineens dichtbij, om uiteindelijk zelfs 
over Hovoc heen te gaan. De eerste 
set ging dan ook met 22-25 verloren. 

Hovoc begon de tweede set sterk. 
Met verzorgd spel werd opnieuw een 
kleine voorsprong gecreëerd. Toch liet 
het zich nogmaals inhalen. Zo kwam 
het opnieuw aan op de laatste fase 
van de set. De Horster dames trokken 

hierbij wederom net aan het kortste 
eind: 22-25. 
In de derde maakte Hovoc in het begin 
iets minder fouten dan zijn tegenstan-
der. Daardoor kon het uitlopen naar 
een aanzienlijke voorsprong. Aan het 

einde van de set kwam Roosendaal 
weer dichterbij. Toch wist Hovoc de 
set met 26-24 binnen te halen. In de 
vierde set kregen de Horster dames 
meteen veel punten om de oren. Dit 
resulteerde in een flinke en naar later 

bleek onoverbrugbare achterstand van 
5-13. De dames uit Roosendaal schre-
ven deze set op hun naam met 12-25. 

Tekst: Hovoc
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 Jeugdprinsenbal in Hegelsom
    Na enkele jaren noodgedwongen zonder, roept Hegelsom dit jaar weer 
een nieuwe jeugdprins uit. Zondag 22 januari verschijnt de nieuwe 
jeugdheerser van het Tuuteriek op het podium.

    Voordat de nieuwe jeugdprins uit zijn 
ei kruipt, wordt eerst afscheid geno-

men van de ‘oude’ jeugdprins. Niek II 
treedt af, samen met zijn adjudanten 

Cain en Teun. Ook jeugdvorst Renske 
levert haar veren in. Tussendoor zijn 
er allerlei optredens, onder meer van 
twee dansgardes. 
    Hierna volgt het uitkomen van het 
nieuwe jeugdboerenbruidspaar van 

Hegelsom. Ook komt dan de familie 
van het jeugdboerenbruidspaar uit. 
Na het toneelstuk van de jeugdraad 
en dansmarietjes volgt de proclamatie 
van de nieuwe jeugdprins. Als hij uit 
zijn ei is gekropen, gaat het dak eraf 

met Aaltied Noeit Te Laat. 
    De middag in Zaal Debije begint om 
15.00 uur en is rond 22.30 uur afge-
lopen.  

       

    Trouweriej 5.5+ Sevenum
    KBO Sevenum organiseert zondag 5 februari voor de tweede maal een 
Trouweriej in De Wingerd. Bij deze Trouweriej voor 55-plussers wordt 
een bruidspaar in de onecht verbonden. 

Na de huwelijksvoltrekking, die om 
14.00 uur begint, volgen een recep-
tie, een gevarieerd programma en 

een ouderwets degelijke maaltijd. 
Daarna kan nog worden gedanst. De 
Trouweriej sluit aan bij tradities van 

vroeger: een ouderwets gezellig feest 
met stemmingsmuziek, waarbij bezoe-
kers elkaar nog kunnen verstaan. De 
dresscode is ‘traditioneel’, wat wil zeg-
gen kleding in de mode van de jaren 
vijftig. 
    De eerste editie van de Trouweriej in 

2020 was een succes. Met gardedans, 
een buut, joekskapel Labberjoeks, 
muziek van Altied Noeit Te Laat en 
een dj, belooft ook de tweede editie 
de moeite waard te worden. 
    De kaartverkoop voor de Trouweriej 
5.5+ vindt plaats op zaterdag 21 janu-

ari (KBO-leden) en zondag 22 janu-
ari (KBO-leden en niet-leden), beide 
dagen van 10.00 tot 12.00 uur in het 
KBO-home.   

WORD JIJ ONZE 
NIEUWE COLLEGA?

We zijn op zoek naar:
Financieel administratief medewerker M/V

Wij bieden
• Aantal uren in overleg;
• Een informele sfeer;
• Veel ruimte voor eigen inbreng;
• Een veelzijdige functie;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Wij zijn op zoek naar een  nancieel administratief medewerker. Jij bent verantwoordelijk voor een
correcte en tijdige verwerking van de dagelijks te verwerken administratie, alsmede
voor het verwerken van de gegevens in de projectadministratie en de
bedrijfsadministratie, waaronder de urenverantwoording en het bijhouden van de
KAM dossiers.

Functie-eisen
• Een afgeronde administratieve opleiding op mbo-niveau;
• Administratieve werkervaring
• Ervaring met het ERP-systeem Metacom is een pré;
• Dienstverlenend, stressbestendig, accuraat, flexibel en klantgericht;
• Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
• Beheersing MS ooce• Beheersing MS ooce

Heb je interesse, dan zien wij jouw reactie met CV graag tegemoet.
Dit kan per mail naar: paul@pavecare.nl

Allround
Tractorchauffeur M/Vedewerker 

www.groenteproducties.com

Voor ons team op locatie America zoeken wij een fulltime:

Als Allround tractorchauffeur ben je vakbekwaam om te werken met ons zeer 
uitgebreide en moderne machinepark. Je werkzaamheden hangen sterk af van 
het seizoen en variëren dus door het jaar heen. Je hebt dus veel afwisseling. Het 
werkgebied is in een straal van 30 km rondom ons bedrĳf in America. Je werkt in 
een leuk team van 8 tractorchauffeurs.

Wĳ vragen:
· Bĳ voorkeur heb je ervaring in de akkerbouw of tuinbouw
· Je bent in het bezit van het tractor rĳbewĳs
· Je hebt ervaring met moderne landbouwmachines
· Je bent flexibel; je gaat graag een uurtje langer door om de klus te klaren.

Wĳ bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende organisatie en in 
professioneel teamverband. Uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden volgens 
Cao Open Teelten. Deelname aan pensioenfonds BPL.

Solliciteren:
Heb je interesse stuur je korte motivatie en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Mocht je vragen hebben over deze vacature neem dan contact op met
Eric Muĳsers 077-3982546

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken, afzetten en distribueren van 
een breed assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn 
Retail ketens, Foodindustrie en AGF handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden ons 
door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit 
én uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.



 13    1901   \ opinie 

 Statushouders moeten voorrang 
krijgen op huurwoning

    Horst aan de Maas is de eerste Limburgse gemeente die statushouders voorrang wil gaan geven op huurwoningen. Bijna alle sociale huurwonin-
gen die de komende drie maanden vrijkomen in de gemeente, zouden dan naar statushouders gaan.

    Horst aan de Maas moet vóór 1 juli onderdak bie-
den aan 77 asielzoekers met een verblijfsvergun-
ning en heeft daarom besloten voor deze maatregel 
te kiezen. Aan de ene kant kan dit gezien worden 
als een verstandig en wijs besluit. Door name-
lijk de komende drie maanden het huisvesten van 
statushouders te prioriteren, kan het probleem op 

de korte termijn snel opgelost zijn. Een bijkomend 
voordeel is dan dat er minder crisisopvangloca-
ties nodig zijn. Aan de andere kant zijn er in de 
gemeente momenteel zo’n 1200 ‘actief woning-
zoekenden’. Door statushouders voorrang te geven, 
moeten andere mensen langer wachten op een 
woning. Bij sommige mensen is de nood ook hoog, 

vanwege bijvoorbeeld een vechtscheiding. Is de 
gekozen aanpak wel eerlijk? Eigenlijk moet elke 
inwoner gelijke kansen op een woning hebben.
    Statushouders in Horst aan de Maas moeten voor-
rang krijgen op een huurwoning. Wat vindt u?

       

Bespreking poll week 2
    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?

    De opvang had met gemak langer open kunnen 
blijven, vindt Ankie Gooren-Vermeeren. “Dat had 
deze mensen een hoop onrust kunnen besparen”, 
zegt ze. “De continue onzekerheid over waar ze nu 
weer naar toe zullen gaan en waar ze vervolgens 
weer naar toen moeten, is onmenselijk. In Horst 
liep het goed, er was eindelijk school voor de kin-
deren en betrokken vrijwilligers regelden tal van 
mooie activiteiten. En niet te vergeten: omwonen-

den stonden ook positief tegenover verlenging van 
de opvang. Naast opvangplicht is er ook nog zoiets 
als medemenselijkheid. Dat zou voorop mogen 
staan en de motivatie moeten zijn om mensen in 
nood op te vangen.
    Niet of je aan een plicht voldaan hebt.” Daphne Slot 
deelt deze mening. “Denk ook aan de kinderen die 
net weer naar school gingen en nu niet alleen naar 
een nieuwe opvanglocatie moeten, maar ook naar 

een nieuwe school, als die al geregeld is”, zegt ze.
    Hermien Van Dijck Schurink is het hier niet mee 
eens. “De burgemeester hield zich aan de afspra-
ken, hij kon niet anders”, zegt ze. Nicole Pouwels 
denkt er hetzelfde over. “De tijd zat er op”, vindt zij. 
“Hij heeft zich aan de tijd voldaan. Voor ons wordt 
ook niets verlengd.”   

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

Column
    Hojje wah
Dat taal een wonderlijke wer-
king kan hebben daar zijn 
vooral taalliefhebbers mee 
bezig, maar vrijwel iedereen 
voelt aan hoe sommige woor-
den een magische waarde in 
onze dagelijkse communicatie 
hebben. Voor deze taalcolumn 
liet ik mij inspireren door een 
ervaringsverhaal van een 
goede vriend die huisarts is 
geweest.

Mensen die uit andere culturele 
streken hier zijn geland, mer-
ken snel dat taalverschil een 
grote uitdaging voor integratie is. 
Nederlands is geen wereldtaal en 
ook het hier gesproken streekdia-
lect heeft geen globaal karakter. 
Toch zijn beiden niet te onderschat-
ten om goed te kunnen deelne-
men aan uitwisseling van ideeën, 
dromen en doeleinden. Het leren 
van de taal is dan ook één van de 
beste adviezen die men ‘nieuwko-
mers’ kan geven. Het verhaaltje dat 
ik wil delen gaat over een voorma-
lig patiënt, laten we hem Hassan 
noemen, die veertig jaar geleden 
vanuit Turkije naar Horst kwam. 
Hassan had de overtuiging dat een 
goede integratie hem én zijn gast-
land veel voordelen zou opleve-
ren. Een belangrijk doel vanaf zijn 
aankomst was dan ook het leren 
van de Nederlandse taal. Hij profi -
teerde van de aanwezigheid van de 
al meer geïntegreerde landgeno-
ten, maar vooral zocht hij bewust 
vertrouwen in zijn groeiende taal-
kennis door veel te oefenen in de 
praktijk. Als gevolg van zijn ijverige 
en dankbare levensinstelling ont-
stond er een warme band tussen 
Hassan en zijn huisarts. Jaren later, 
de huisarts was inmiddels met 
pensioen, was Hassan opgenomen 
in het Venlose ziekenhuis. Vanwege 
hun warme verbondenheid ging 
zijn voormalig huisarts bij hem op 
ziekenbezoek. Aan het einde van 
het bezoekje zei de huisarts bij 
het afscheid “Salam Aleikum”, een 
islamitische groet die ‘vrede over u’ 
betekent. Hassan reageerde hierop 
spontaan met “Hojje wah!”. Voor 
beiden was de impact voelbaar van 
het uitspreken van die twee woor-
den in het dialect. Het betekende 
op dat moment ‘vertrouwen, dank-
baarheid en respect’. Het waren 
slechts twee woorden die een 
warme verbondenheid vormden in 
de taalcultuur.

Theo Kerstjens   

Streekemoties   

Poll

 Energie bijdrage aanvragen niet gemakkelijk en zonder
    respect voor privacy
    In december vertelde Roy Bouten, wethouder Horst aan de Maas, vol trots dat inwoners van Horst aan de Maas een bijdrage konden krijgen 
als hun energierekening hoger was dan 241 euro en als men minder dan 5.000 euro spaargeld had. Hij deed dat op een bijeenkomst van de 
bewoners van het Zonnehof te Tienray, die vrezen voor de hoogte van de energierekening omdat hun huizen slecht geïsoleerd zijn. 

Ik dacht tijdens deze bijeenkomst: 
‘Verhip, daar kom ik dus ook voor 
in aanmerking met mijn middenin-
komen’. Gauw aan de slag dus. Het 
bleek nog niet zo eenvoudig. Het is 
logisch dat men enig bewijs wil van 
de energierekening en ook van je 
banksaldo. Maar dat men van een 
hele maand alle inkomsten en uit-

gaven moest kunnen zien van al je 
bankrekeningen, vond ik toch wel 
ver gaan. Ook het uploaden van 
gegevens vergde nogal wat digitale 
vaardigheden. En toen kreeg ik een 
brief van de gemeente: ik had niet 
de correcte bankafschriften ingele-
verd. Daarnaast vroegen ze zich af 
of ik wel gebruik wilde maken van 

de regeling. Het zou immers maar 8 
euro opleveren, namelijk het verschil 
tussen mijn maandbedrag voor de 
energie en de 241 euro. Toen ik dat 
las, voelde ik nog meer de nood-
zaak om door te zetten. Ik heb mijn 
bijdrage gekregen. Wat mij betreft 
een wassen neus, die uitsluitend 
opgetuigd is om de extreem hoge 

rekeningen van huizenbezitters 
te compenseren, ten koste van de 
privacy. Een gemeente mag zeker 
vragen naar inkomsten en spaarte-
goeden, maar met je uitgaven heb-
ben ze niks te maken.

Sonja van Giersbergen, Prinses 
Beatrixstraat, Horst   

Ingezonden brief

38 uren (bespreekbaar)

Bereiden van diversen koude én
warme tapas-, en buffetgerechten

Beheren en creëren van
recepturen Inkoop

Functie-eisen:

28 uren (bespreekbaar)

Orderpicken Assisteren bij
werkzaamheden in de
keuken Bezorgen van

bestellingen

Functie-eisen:

Producti
e

Functie-eisen? Het zal ons een worst wezen!
Wij vinden het belangrijker dat het klikt. De functie geven we graag
samen met jou meer vorm op basis van jouw talenten en passies.

Stuur je sollicitatie naar info@henkaarts.com
of bel 0618034501.

Wij gaan stappen
maken richting de

toekomst!
Wil jij met ons vernieuwde

cateringconcepten
ontwikkelen vol creativiteit en
originaliteit? Werken in een
familiebedrijf waar alles
bespreekbaar is? Met veel
ruimte voor eigen input en

ideeën?

Neem contact met ons op!

W

ont
or

b

95% werkzaam overdag

(Zelfstandig
werkend)

kok

medewerk
(st)er

M E T E R V A R I N G I N F O O D
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VC Trivia herovert koppositie
De dames van VC Trivia begonnen de tweede seizoenshelft op zaterdag 14 januari met een thuiswedstrijd 
tegen VCP. Het team uit Oploo werd overtuigend met 4-0 verslagen. Hierdoor heroverde VC Trivia de kopposi-
tie.

VC Trivia kwam in de eerste set fel uit 
de startblokken. VCP begon nog wel 
met de service, maar deze werd direct 
gepareerd door VC Trivia. VC Trivia 
zette de tegenstander klem door met 
veel servicedruk en felheid in de rally 
de punten snel binnen te slaan. De 
set werd dan ook met 25-10 gewon-
nen. Met veel beleving pakte VC Trivia 
in de tweede set VCP opnieuw bij de 
strot. Eugenie van Lin deelde met een 
enorm grote serviceserie de genade-

klap uit, 25-9. 
Vanaf de derde set speelde VC Trivia 
met een andere opstelling. Dit maakte 
dat het in de eerste fase op zoek was 
naar afstemming. Maar onder leiding 
van een van de uitblinkers, Chelle 
Korstjaans, wist het al snel het heft 
opnieuw in handen te nemen. De 
derde set werd met 25-15 gewon-
nen. In de vierde set begon VC Trivia 
opnieuw fel. Al snel stond een 5-0 
voorsprong op het scorebord. Vanaf 

dat moment sloop er meer gemak-
zucht in het team en werden meer 
persoonlijke foutjes gemaakt. Dit 
leidde tot enkele wissels die voor een 
ommekeer zorgden. VC Trivia kwam 
nimmer echt in de problemen en won 
de laatste set met 25-20. 

Tekst: VC Trivia

   

Hovoc verliest in vijfsetter van Hands Up
Hovoc Heren 1 speelde zaterdag 14 januari in de eigen Dendron Sporthal zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Tegen de nummer 6, Hands Up uit Berlicum, verloren de Horstenaren 
met 2-3. 

Hoewel Hovoc steeds bij kon blijven, 
sloeg Hands Up in de eerste set op 8-8 
een gat van vier punten. Hovoc kreeg 
zijn pass niet goed onder controle. Ook 
werden veel servicefouten gemaakt, 
waardoor er geen ritme kwam in het 
eigen spel. Hands Up pakte de eerste 
set dan ook met 19-25. In de tweede 
set keerde het tij. Hovoc kwam sterk 

uit de startblokken en alles leek te 
lukken. Passend lag de bal goed en 
aanvallend werden alle ballen afge-
maakt. Twee mooie serviceseries van 
Job Willems en Kris Welles zorgden 
voor een ruime setwinst, 25-10. In de 
derde set werd de lijn van de tweede 
doorgetrokken. Hovoc overklaste 
Hands Up wederom met sterk spel 

en gaf de mannen uit Berlicum geen 
kans, 25-12 winst. 
In de vierde set kwamen de 
Horstenaren in de pass weer onder 
druk te staan en werd er ook aan-
vallend te weinig gescoord. Hovoc 
kwam op geen enkel moment in zijn 
eigen spel en Hands Up wist alle side-
outs meteen te scoren: 14-25 ver-

lies. In de allesbeslissende vijfde set 
kwam Hovoc op een 5-3 voorsprong. 
Vervolgens serveerde Hands Up naar 
een 5-8 voorsprong. Vanuit een 8-13 
achterstand werd nog keihard gevoch-
ten, met als resultaat een 11-14 tus-
senstand. Het laatste punt werd niet 
meer gespeeld omdat de scheidsrech-
ter Hovoc ‘gedwongen’ in een opstel-

lingsfout had gezet vanwege een rode 
kaart, 11-15 verlies. 

Tekst: Hovoc

   

Dames Set Up behouden koppositie
Na drie weken rust speelden de dames van Set Up zaterdag 14 januari de uitwedstrijd tegen VOKO DS1. Door een 0-4 overwinning in Oosterhout behield VC Set Up zijn koppositie in de 
promotieklasse. 

Set Up begon de wedstrijd met een 
sterke servicereeks van Janne. Er werd 
goed gespeeld en de servicepass was 
goed onder controle. Dit leidde tot 
gevarieerde aanvallen en al snel stond 
een ruime voorsprong op het score-
bord. Door een sterke servicebeurt 
kwam VOKO terug tot 17-22. Daarna 
herpakten de Meerlose dames zich. 

Met 18-25 trokken ze de set naar zich 
toe. De tweede set leek veel op de 
eerste. Set Up had de controle over 
de wedstrijd. Via sterke aanvallen kon 
de voorsprong steeds verder worden 
uitgebouwd, met als resultaat een set-
winst van 16-25. 
In de derde set kwamen de dames uit 
Oosterhout beter in hun spel. De hele 

set ging het gelijk op. De passes van 
Set Up kwamen minder goed aan het 
net en de blokkering van VOKO stond 
goed. Hierdoor hadden de Meerlose 
dames moeite om rechtstreeks punten 
te scoren en moesten ze een tandje 
bij zetten. Lisanne hield het hoofd koel 
en via haar sterke service trok ze de 
derde set met 22-25 over de streep. 

Ook in de vierde set waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd. VOKO had 
lange tijd een kleine voorsprong. Bij 
25-21 had het zelfs een setpoint. Op 
dit spannende moment in de wedstrijd 
kwam Amy namens Set Up aan de ser-
vice. Ze hield het hoofd koel en bracht 
met sterke services de stand op 25-24. 
Op 25-26 kreeg Set Up het eerste 

matchpoint. Dit werd niet verzilverd. 
VOKO liet op zijn beurt twee setpoints 
onbenut. Uiteindelijk won Sep Up de 
set met 28-30 en daarmee de wed-
strijd met 0-4. 

Tekst: VC Set Up

   

Succesvol eerste weekend LWK voor HZPC
Zwembad De Berkel in Horst vormde zaterdag 14 en zondag 15 januari 
het decor voor het eerste deel van de Limburgse 
Winterkampioenschappen (LWK) zwemmen. HZPC behaalde in zijn 
thuisbad zes gouden, negen zilveren en vijf bronzen medailles. 

Tijn van Kuijk won de meeste indivi-
duele medailles. Hij behaalde gouden 
medailles op alle afstanden waarop hij 
aan de start kwam: 200 meter wis-
selslag, 100 meter vlinderslag, 100 
meter wisselslag en 50 meter school-
slag. Ook Sjors Lemmers (100 meter 
vlinderslag) en Meike van de Ree (400 
meter wisselslag) werden Limburgs 
winterkampioen. 
Zilveren medailles waren er voor 
Benthe van de Ree (400 meter vrije-
slag, 400 meter wisselslag), Floor 
Weijmans (400 meter vrijeslag, 200 
meter vlinderslag, 400 meter wissel-
slag), Jesse Jacobs (200 meter rug-
slag, 200 meter wisselslag) en Sjors 

Lemmers (200 meter wisselslag). 
Het gemengde estafetteteam juni-
oren 4, bestaande uit Fleur Veens, 
Koosje Versteeg, Stephan Sjeptoera en 
Guido Jacobs, behaalde op de 4 x 50 
meter vrijeslag eveneens een zilveren 
medaille. 
De vijf bronzen medailles gingen naar 
Benthe van de Ree (50 meter rugslag, 
50 meter vlinderslag, 100 meter rug-
slag), Jesse Jacobs (100 meter wissel-
slag) en Meike van de Ree (100 meter 
rugslag). De deelnemers die geen indi-
viduele medaille wonnen, gingen naar 
huis met mooie persoonlijke records. 

Tekst: HZPC



 15    1901    \ cultuur   

 In gesprek over transgenderidentiteit in bibliotheek
    In de Bibliotheek Horst vinden op de dinsdagavonden 7 februari, 7 maart en 18 april bijeenkomsten plaats over transgenderidentiteit. Twee moeders van transgenderkinderen gaan in 
gesprek met andere ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

    Je kind is een jongen of meisje. Dat 
wordt meteen bij de geboorte vast-
gesteld aan de hand van uiterlijke 
kenmerken van het kind. De wereld 
van een kind kleurt vervolgens al snel 
blauw of roze. Maar soms past een 
kind niet in deze tweedeling en voelt 

een kind zich meer roze dan blauw, 
of andersom. Kinderen kunnen ook 
het gevoel hebben dat zij in geen van 
beide hokjes passen. Voor het kind 
kan dit een verwarrend, heftig of 
juist verhelderend proces zijn. Maar 
ook ouders en verzorgers worstelen 

met vragen rondom de opvoeding 
en begeleiding van het kind. Ben jij 
ouder of verzorger van een transgen-
der kind? Maak jij je weleens zorgen 
over (de toekomst van) jouw kind? 
Worstel je met allerlei praktische vra-
gen? Twijfel je over wat je wel en niet 

moet of kunt doen in bepaalde situa-
ties? Kom dan op een laagdrempelige 
manier van gedachte wisselen met 
gelijkgestemden. De ontmoetingen 
zijn gratis en vinden telkens plaats 
van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Gasthoês 
in Horst. De maximale groepsgrootte 

is tien personen dus aanmelden via 
www.biblionu.op-shop.nl is gewenst.

       

    Flora en fauna avond Yuverta Horst
    Studenten van de opleidingen dier en bloem, groen en styling van Yuverta Horst organiseren donderdag 26 januari een avond die in het teken staat van flora en fauna. De avond begint 
om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bezoekers zijn welkom. 

Studenten uit leerjaar 3 verzorgen 
op deze avond workshops en geven 
informatie over uiteenlopende onder-
werpen, zoals bijvoorbeeld de adop-
tie van buitenlandse honden. De 

studenten, die zelf ervaringsdeskun-
dig zijn en in buitenlandse pensions 
hebben gewerkt, geven informatie 
over het adoptieproces, het gedrag 
van honden en hoe daar mee om te 

gaan. ‘Hersenwerk voor honden’ is 
deze avond een andere workshop. 
Hoe zorgt dit voor verbinding tussen 
mens en hond? Op welke manier geeft 
dit een mentale uitdaging voor een 

hond? Hoe pak je dit aan? Daarnaast 
is er informatie te verkrijgen over de 
gezondheid van dieren. Denk daarbij 
aan het belang van goede tandge-
zondheid en hoe je dit kunt bereiken, 

maar ook aan bloemen en planten die 
wel of niet goed zijn voor je huisdier. 
Ook de dierenarts van Yuverta is aan-
wezig.

       

    Cursus Mantelzorg in Balans
    Zorgen voor een ziek familielid kan 
veel voldoening geven, maar langdu-
rig zorgen kan ongemerkt ook zwaar-
der worden. Om het zorgen op lange 
termijn goed vol te houden, organi-
seert Synthese de cursus Mantelzorg in 

Balans. De cursus helpt overbelasting 
te voorkomen. Deelnemers krijgen 
handreikingen en kunnen ervaringen 
en tips uitwisselen.
    Thema’s die aan de orde komen zijn: 
keuzes maken, hoe zorg je voor meer 

energie en grenzen stellen. De cur-
sus vindt plaats op de donderdagen 
23 februari, 9 maart en 23 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur bij Synthese 
in ’t Gasthoês in Horst. De cursus is 
bedoeld voor mantelzorgers uit Horst 

aan de Maas en Venray. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Aanmelden 
kan via www.synthese.nl onder het 
kopje ‘aanbod en inschrijving’. Mail of 

bel voor meer informatie naar Anja 
Damhuis, mantelzorgondersteuner van 
Synthese: mantelzorghorst@synthese.
nl of 06 36 16 49 19.   

Last van 
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze 
begeleiding pakt u het aan!

De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo 
organiseert informatiebijeenkomsten 
over de behandeling van obesitas (ernstig 
overgewicht). Tijdens een zoomsessie 
krijgt u informatie over het leefstijltraject 
en de operatie. Na aanmelding volgt 

een bevestiging met een uitgebreide 
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met obesitas, hun naasten 
en anderen belangstellenden. We hopen 
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis 
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Gratis voorlichting

26 januari 
18.00 - 20.00 uur

28 februari
18.00 - 20.00 uur

Scan de 
QR code 
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Turnsters Hosema boeken 
mooie resultaten in 
Panningen
Een aantal turnsters van Hosema mocht zaterdag 14 en zondag 15 
januari zijn oefeningen laten zien. Dit gebeurde tijdens de derde KNGU-
voorwedstrijd van dit seizoen in Piushof in Panningen. 

Tijdens de voorwedstrijd konden 
de turnsters zich als team, maar 
ook individueel plaatsen voor de 
Limburgse Kampioenschappen 
turnen voor dames. De leden van 
Hosema turnden op de onderdelen 
brug, balk, vloer en sprong. 
Op zaterdag trad het team van 
supplement F aan voor zijn eerste 
wedstrijd van dit seizoen. De dames 
turnden allemaal een sterke wed-
strijd, met hier en daar wat verbe-

terpuntjes. Uiteindelijk behaalden ze 
een vierde plek met het team. Op 
zondag mocht het team van niveau 
4 aantreden op de wedstrijdvloer in 
Panningen. De dames lieten mooie 
oefeningen zien. Dit resulteerde in 
een welverdiende tweede plaats. 
Individueel behaalde Lise Arts uit 
Horst ook nog eens eerste plaats van 
alle turnsters op de vier onderdelen. 

Tekst: Hosema
   

Oxalis verliest eerste 
wedstrijd 2023 nipt
SV Oxalis begon het nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen een vrij 
onbekende tegenstander: BMC. Na een spannende wedstrijd moest de 
korfbalsters van Oxalis de punten uiteindelijk in Berlicum laten.In het 
begin van de wedstrijd werd Oxalis overrompeld door het spel van BMC. 

Het gevolg was een snelle 6-1 ach-
terstand. Daarna wisten de dames 
van Oxalis zich terug te vechten in 
de wedstrijd. Omdat ook BMC bleef 
scoren stond bij rust een stand van 
10-5 op het scorebord. Oxalis begon 
de tweede helft sterk en wist het 

verschil terug te brengen tot twee 
doelpunten. Meer zat er niet in: BMC 
toonde zich ten slotte nipt de ster-
kere. 

Tekst: SV Oxalis
   

Ron Spruit verlaat VV 
Hegelsom
Venraynaar Ron Spruit, sinds de 
zomer van 2020 als hoofdtrainer ver-
bonden aan VV Hegelsom, verlaat 
zijn huidige club na afloop van het 
seizoen. Spruit stapt over naar twee-
deklasser SSS’18 uit Overloon. 
De samenwerking tussen VV 
Hegelsom en Spruit mag succesvol 
worden genoemd. Bij het aantre-
den van Spruit was Hegelsom een 
favoriet voor de titel in de 4e klasse. 
Op het moment dat Hegelsom in 
het seizoen 2020/2021 ongeslagen 

koploper was, werd de competitie 
stilgelegd wegens corona. De her-
kansing, een jaar later, werd met 
beide handen aangegrepen: voor 
het eerst in de historie promoveerde 
Hegelsom naar de 3e klasse. Trainers 
en spelers zullen in het aankomende 
half jaar nog hard moeten werken 
om zich te handhaven op dat niveau, 
maar het vertrouwen dat dit lukt is 
groot in Hegelsom. 

Tekst: VV Hegelsom
   

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 zaterdag?

Adver to r ia l

+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!

Vogelvereniging succesvol op 
Nederlandse Kampioenschappen
Vier leden van vogelvereniging 
Ons Genoegen uit Horst namen 
van donderdag 12 tot en met 
zaterdag 14 januari deel aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 
van de NBvV in Zwolle. Drie van 
de Horster inzenders vielen in 

de prijzen. Op de tentoonstel-
ling waren ruim 5.500 vogels uit 
heel Nederland te bewonderen. P. 
Renders behaalde met zijn onlangs 
wereldwijd erkende London Fancy 
twee keer goud en een keer zilver. 
Fr. Schattevoet sleepte met zijn 

Five Fancy eenmaal goud, twee-
maal zilver en eenmaal brons in de 
wacht. Voor J. Vullings was met de 
Zwartkopgroenling een keer goud 
en een keer zilver weggelegd.

Tafeltennis Kampioenschappen succes
In de Smetenhof in Lottum von-
den zondag 15 januari de Open 
Lottumse tafeltenniskampioen-
schappen plaats. Youran Hanegraaf 
werd gekroond tot winnaar. 21 
deelnemers streden de hele mid-

dag om de felbegeerde titel van 
Lottums kampioen. Na een zin-
derende finale gingen de beker 
en een tegoedbon naar Youran 
Hanegraaf. Ook na deze kampioen-
schappen is iedereen die een keer 

vrijblijvend wil kennismaken met 
tafeltennis elke dinsdagavond van 
20.15 tot 22.15 uur welkom in de 
gymzaal van de Smetenhof..

Elf jubilarissen bij Sparta’18
Voetbalvereniging Sparta’18 begon het nieuwe jaar op zaterdag 7 januari met ‘De Aftrap’. Onderdeel 
hiervan was de huldiging van elf jubilarissen. Speciale gast op deze bijeenkomst was locoburgemeester 
Eric Beurskens. Hij mocht vrijwilliger Mart Geurts de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje Nassau opspelden. Op deze avond werden ook elf leden van Sparta’18 gehuldigd vanwege hun 
langjarig lidmaatschap van de vereniging. Het betrof Geertje Wijnen (25 jaar lid), Paul Bussemakers 
(40), Grad Rijs, Pieter Derkx, Piet Klerken, Henk Janssen, Piet Fleuren en Jac Aerts (allen 50), Joop 
Imming en Thij Verheijen (allebei 60) en Grad Coumans (70)

Sparta ‘18
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Barry Peute Grubbenvorst
Hij is een geboren en getogen Grubbenvorstenaar, en dat is zeker te merken. “Het is hier dialect en carnaval 
wat de klok slaat”, lacht Barry. Deze week wordt de aanstaande boerenbruidegom Barry Peute (48) uit 
Grubbenvorst geplukt.

De liefde voor carnaval heeft Barry 
niet van een vreemde. “Mijn broer 
en ik zijn zo grootgebracht door onze 
ouders. Zij waren ook carnavalvierders 
in hart en nieren.”

HHier in Grubbenvorst 
draait het allemaal om 
de Gekke Maondaag

Dit jaar neemt Barry de rol van boe-
renbruidegom op zich. Zijn vrienden-
groep Gewoën Weej werd hiervoor 
benaderd en op Gekke Maondaag, 6 
februari, worden Barry en zijn bruid 

Karin de Boer- Olders in de ‘onecht’ 
verbonden. “Hier in Grubbenvorst 
draait het allemaal om de Gekke 
Maondaag”, legt Barry uit. “Toen we 
als vriendengroep gevraagd werden, 
leek ons dat ontzettend leuk. Je kon 
aangeven of je een actieve rol wilde, 
dat leek me ook wel wat. De week 
erna was ik aan het werk in het zie-
kenhuis toen ik een telefoontje kreeg 
van Karin en ze me vroeg: ‘Sies, wils 
dich met mich trouwen?’. Dat was een 
heel leuk moment.” Een periode van 
geheimhouding volgde. “Zelfs mijn 
eigen kinderen wisten het niet”, ver-
telt Barry. “Op het moment van uitko-
men stonden zij in de zaal en hadden 

geen idee. Ze waren heel verrast. 
Bijna niemand wist het, ik heb het 
alleen op mijn werk verteld.”

Handen vol
Dit had een reden, Barry is vier weken 
geleden namelijk geopereerd aan een 
nekhernia en nog steeds herstellende. 
“Ik werd een paar maanden geleden 
wakker met een stijve nek en dit ging 
maar niet weg. Het straalde uitein-
delijk helemaal uit naar mijn armen 
en vingers.” Halverwege december 
vertrok Barry naar Keulen, daar is een 
MRI-scan gemaakt en de dag erna 
werd hij geopereerd. “Ik ben pas sinds 
afgelopen week weer aan het werk, 

dus het voelde wel een beetje dub-
bel. Gelukkig waren mijn werkgevers 
heel enthousiast en stonden ze ach-
ter me.” Een tandje terugdoen was 
voor Barry erg moeilijk. “Dat zit ook 
in mijn karakter, ik ben altijd bezig 
en kan niet stilzitten”, geeft hij aan. 
Dit is ook terug te zien in zijn carrière. 
Barry werkt inmiddels al elf jaar als 
physician assistant in het ziekenhuis 
in Venlo.

HWe kregen wel pas 
verkering toen ik 18 
was

Toch ging hij na de mavo bouwkunde 
studeren. “Ik kwam er vrij snel achter 
dat dit niks voor mij was”, lacht Barry. 
“Ik ben toen de zorg ingegaan en ben 
verpleegkundige geworden. Na mijn 
opleiding verpleging heb ik fysio-
therapie gestudeerd.” Hierna werkte 
Barry acht jaar lang als fysiothera-
peut. “Toen ik een nieuwe uitdaging 
wilde, ben ik de 3-jarige opleiding 
tot physician assistant gaan doen.” 
Dit gebeurde in een hectische peri-
ode, waarin Barry’s dochter Lin (12) 
geboren werd en hij al een zoon, Kai 
(16), thuis had rondlopen. Zijn vrouw 
Suzanne is net als Barry geboren en 
getogen in Grubbenvorst. Het stel 
leerde elkaar al op jonge leeftijd ken-
nen. “Haar oma woonde vroeger naast 
mijn ouders”, vertelt hij. “We kregen 
wel pas verkering toen ik 18 was en 
sindsdien zijn we samen.” In de peri-
ode dat Barry zijn opleiding afrondde 
en het stel aan kinderen begon, ver-
kochten Barry en Suzanne ook nog 
hun huis en kochten ze een nieuwe 
woning in totaal slechts twee weken 
tijd. “Altijd de handen vol, ik weet niet 
beter”, zegt hij lachend.

Actief in eigen dorp
Dat Barry niet stilzit, blijkt ook wel uit 
het feit dat hij zich al jarenlang inzet 
binnen de Grubbenvorster gemeen-
schap. Zo is hij momenteel voorzitter 
bij volleybalvereniging SV Aspargos en 
tot vorig jaar nam hij ook de voorzit-
tersrol bij Jeugdclub het Groene Woud 
op zich. “Ik merkte wel dat het op een 
gegeven moment te veel werd, dus 
daar ben ik uiteindelijk mee gestopt.” 
Bij de volleybalclub was Barry tot drie 
jaar geleden nog op het veld te vin-

den, maar wegens het voorzitterschap 
en een blessure bevindt hij zich nu 
naast de lijnen in plaats van ertussen. 
“Naast de bestuursfunctie ben ik daar 
namelijk ook nog actief als trainer”, 
vertelt hij. “Daarnaast vind ik het leuk 
om mijn vrije tijd te besteden aan 
hardlopen en golf. Dat ik de afgelopen 
vier maanden niks heb kunnen doen, 
zorgt voor de nodige frustratie.”

Heftige periode
Des te fanatieker stort Barry zich nu op 
de boerenbruiloft. “Daar zit sowieso 
veel tijd in. Vier jaar geleden zijn we 
hier ook voor gevraagd, maar toen 
hebben we het niet gedaan. We heb-
ben als vriendengroep een roerige tijd 
achter de rug. Er is echt veel gebeurd, 
maar nu was de tijd rijp voor ons.” 
Barry is dan ook enthousiast om dit 
samen met zijn vriendengroep op te 
pakken. “We zijn maar met zestien 
man, maar met de kinderen erbij vor-
men we toch een grote groep”, zegt 
hij. Zijn liefde voor carnaval heeft 
Barry namelijk ook overgedragen 
op zijn kinderen. “Carnaval gaat van 
generatie op generatie. We weten 
niet beter dan dat er carnaval gevierd 
wordt. Kai en Lin zitten inmiddels alle-
bei in de jeugdraad en zijn er gek op.”

Canada
Ondanks de enorme binding die Barry 
heeft met Grubbenvorst, sluit hij niet 
uit dat hij het dorp ooit zal verla-
ten. “Als Suzanne morgen tegen mij 
zou zeggen ‘kom, we verhuizen naar 
Canada’, dan pak ik meteen mijn spul-
len”, lacht hij. Barry heeft namelijk 
een enorme liefde voor het Noord-
Amerikaanse land. “Twintig jaar gele-
den kwam Suzannes moeder voor 
het eerst in Canada. Zij heeft toen 
een hechte vriendschap opgebouwd 
met een stel dat ze in het vliegtuig 
ontmoette en zij bezochten elkaar 
regelmatig. Zo is die liefde eigenlijk 
ontstaan én op ons overgedragen. We 
zijn er nu al een aantal keer geweest 
en dit jaar gaan we er weer naartoe. 
Ik vind het gewoon een prachtig land 
met oprecht vriendelijke mensen. 
Daar zou ik heel graag willen werken. 
Ik verwacht niet dat dit zal gebeuren, 
maar je weet nooit wat de toekomst 
brengt. Zeg nooit nooit.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Geplukt

Bevolkingsonderzoek borstkanker in 
Grubbenvorst
Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom ontvangen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor een onderzoek. In 
januari en februari zijn vrouwen uit Grubbenvorst met de postcodes 5871-5872, 5971 en 5973 aan de beurt.

Het onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van de borsten. 
Vanwege het coronavirus zijn ver-
schillende maatregelen genomen om 
veilig te kunnen screenen binnen de 
COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen 
het bevolkingsonderzoek en de aan-
sluitende zorg veilig en met goede 

kwaliteit worden georganiseerd. Door 
een landelijk tekort aan screening-
slaboranten is het niet mogelijk om 
vrouwen elke twee jaar uit te nodi-
gen voor het bevolkingsonderzoek. 
De vertraging in het uitnodigen is 
door het coronavirus nog groter 
geworden. Daarom is besloten de 

periode tussen twee uitnodigingen 
tijdelijk te verlengen naar maximaal 
drie jaar.

Het bevolkingsonderzoek moet 
voor alle vrouwen in Nederland 
gelijk zijn. Dat is op dit moment niet 
zo. In de ene regio moeten vrou-

wen langer wachten op het onder-
zoek dan in een andere regio. Om 
de verschillen te verkleinen, kan 
het zijn dat het onderzoek op een 
andere locatie plaatsvindt. Vrouwen 
uit Grubbenvorst met de postcodes 
5871-5872, 5971 en 5973 worden 
voor deze ronde van het bevol-

kingsonderzoek uitgenodigd. Het 
onderzoekscentrum is van eind 
januari tot en met eind februari te 
vinden naast gemeenschapshuis/
sporthal ’t Haeren, Irenestraat 20 in 
Grubbenvorst.
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 Mini Peggen Got Talent
    Jarenlang werd in Lottum de Mini-Peggenplaybackshow georgani-
seerd. Jeugdbeweging in Lottum (JOL) heeft de show dit jaar in een 
nieuw jasje gestoken: naast playbacken is er nu ook ruimte voor alle 
podiumacts voor een gevarieerde show.

    Kun jij een kunstje? Vertel jij een 
leuke mop of een buut? Kun je op een 
bezem door de zaal vliegen? Ben jij 
de Lottumse Hans Klok en verras je 
het publiek met een goochelact? Wil 
je een (TicToc-)dansje doen? Wil je een 
liedje zingen of playbacken? Of heb je 
misschien een andere verrassende act 
in gedachten? Dan kun je op zaterdag 
4 februari terecht op het podium bij de 

JOL tijdens Mini Peggen Got Talent. Dit 
kan alleen, of in een groepje tot zes 
kinderen van de basisschool. De des-
kundige jury van carnavalshoogheden 
zal alles beoordelen. Lever je opgave-
formulier in of mail het vóór 28 janu-
ari naar stichting_jol@hotmail.com. 
Ontdek je talent en ga alvast oefenen.

       

    Kinderworkshop Punchen in 
Kantfabriek
    Museum De Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 25 januari 
van 14.30 tot 16.30 uur een kinderworkshop punchen. De activiteit is 
bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. 

    Punchen is een lapje stof of een 
fi guurtje versieren met een naald 
die weerhaakjes heeft. Je hoeft geen 
draad door de naald te halen. Door de 
speciale naald heen en weer te bewe-
gen, gaat de versiering vastzitten op 
een lapje stof of op een fi guurtje van 
bijvoorbeeld piepschuim. Kinderen 
kunnen een taartje, een hartje, een 
bloem of een ander fi guurtje punchen. 

Versieren kan met lapjes vilt, borduur-
garen, plukjes wol of draadjes. Alle 
materialen zijn hiervoor aanwezig bij 
Museum De Kantfabriek. Deelnemers 
mogen het punchwerk na afl oop mee 
naar huis nemen. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding op www.muse-
umdekantfabriek.nl

       

    Activiteiten Horster Mannenkoor
    Fanfare Caecilia uit America bracht zondag 15 januari haar nieuw-
jaarsconcert ten gehore. Dit gebeurde in samenwerking met het Horster 
Mannenkoor. Dit koor heeft de komende maanden nog meer op stapel 
staan.

Fanfare Caecilia opende het con-
cert in de Americaanse kerk met 
een spetterend werk. Daarna zong 
het Horster Mannenkoor diverse 
moderne en bekende nummers zoals 
de Wellerman, Tourdion en And so it 
goes van Billy Joel. Op de site van het 
Horster Mannenkoor (www.horster-
mannenkoor.nl) is een deel van dit 
concert terug te zien en te horen. 
    Het Horster Mannenkoor geeft op 
2 april om 14.30 uur een koffi econ-
cert in de herberg van het Gasthoês. 

Verder houdt het koor op dinsdag 31 
januari een inlooprepetitie voor man-
nen die kunnen en durven te zingen. 
De repetitie is bedoeld om kennis te 
maken met het koor en koorzang. Een 
zangavond is een ontspanningsavond 
waarbij plezier en zang samen komen. 
De repetitie begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden worden opgevangen 
bij de ingang en naar het repetitielo-
kaal begeleid.

       

    Lezing over bisschop Frans 
Schraven
    LGOG Kring Ter Horst organiseert woensdag 25 januari een lezing over 
de in Lottum geboren en in China vermoorde bisschop Frans Schraven. 
Spreker is Harry Schraven.

    De titel van zijn voordracht luidt ‘Voor 
vrouwen door het vuur’ en heeft als 
ondertitel: ‘Bisschop Frans Schraven en 
gezellen; martelaren in China.’
    De gewelddadige moord op bis-
schop Frans Schraven en gezellen op 
9 oktober 1937 tijdens de Japanse 
bezetting in China werd in Nederland 
wel bekend, maar is door de Tweede 
Wereldoorlog in de vergetelheid 
geraakt. Straatnamen in Lottum en 
Broekhuizenvorst herinneren nog aan 
het bestaan van Schraven. 

    De in Broekhuizenvorst geboren 
Vincent Hermans heeft samen met 
zijn echtgenote uitvoerig histo-
risch onderzoek gedaan naar Frans 
Schraven. Hij heeft de brieven ver-
zameld die Schraven schreef aan zijn 
familie. Op zijn initiatief is de Mgr. 
Schravenstichting tot stand gekomen. 
Die stelt zich ten doel om het gedach-
tengoed van bisschop Schraven onder 
de aandacht te brengen. 
    Harry Schraven gaat in zijn lezing in 
op de geschiedenis van deze bis-

schop en zijn gezellen. Daarnaast 
licht hij de activiteiten van de Mgr. 
Schravenstichting toe, zoals het 
muziekspel Helse Liefde. Dit is een 
voorstelling over geweld tegen vrou-
wen, over het indrukwekkende ver-
haal van Frans Schraven in China en 
over hoop en bevrijding. De lezing van 
Harry Schraven vindt plaats in De Leste 
Geulde (Noordsingel 75 in Horst) en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur.   

Crist Coppens

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

Alleen dinsdag 24 januari 2023

Varkenspoulet
1 kilo halve prijs

2023-03

Puzzel

Puzzelwedstrijd

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 5 januari 2023 was: 
‘Gewillige paarden hoeft men niet met sporen te steken.’ 

En de winnaar is: Annie Koning-Brandhorst uit Kronenberg. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon 
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Gommans, De Echte Bakker!

Horizontaal 1. Vervoermiddel 6. Onthoudingsdag 13. Hengelgerei 19. Mikpunt 21. Verdroogd 22. Terneergeslagen 
24. Kapot 25. Geloof 27. Driedelig boekwerk 29. Vaarschema 32. Soort zeilboot 33. Gelofte 35. Stel 36. Ratelpopulier 
38. Lied 39. Vis 40. Vermoeid 41. Ondersteuning 43. Vleesstokje 45. Schaarste 47. Atmosfeer 48. Landman 
49. Oosterse titel 51. Ontkenning 53. Vragenspel 54. Engels bier 55. Riviertje 56. Niets uitgezonderd 58. Verdieping 
60. Houtsoort 62. Deel van huis 64. Militaire Politie 65. Broodje 67. Klein 68. Griekse letter 69. Raam 70. Waterstand 
71. Studiegeld 72. Serieus 73. Voorzetsel 75. Verharde huid 76. Koeien maag 78. Kern 79. Deel van het oog 
81. Bij voorbeeld 82. Plak 84. Vette stof 86. Straatje 89. Vlaskam 91. Venster 92. Vogel 93. Verbond 
95. Landbouwgerei 97. Kaartspel 99. Botervat 100. Dwaas 101. Stiekem 103. Pienter 105. Kunststuk- 106. Vernis 
107. Bergtop 108. Schooier 109. Klap 111. Einde 113. Voor 114. Voegwoord 115. Kleur 117. Groente 119. Tot en met 
120. Deel van ziekenhuis 121. Vogel 123. Compagnie 124. Omroep 126. Schaal 127. Handelsman 128. Kort eindje.

Verticaal 1. Geestelijke toestand 2. Of dergelijke 3. Wilde haver 4. Aard hoogte 5. Bijbelse figuur 7. Afscheidsgroet 
8. Plaats in Utrecht 9. Telegraaf restant 10. Spoorwegen 11. Verscheidenheid 12. Gescheiden 14. Godsdienst 
15. Dierenverblijf 16. Bezittelijk vnw. 17. Aankomend 18. Vertrek 20. Afgepaste hoeveelheid 23. Nummer 
26. Sojasaus 28. Allee 30. Spil 31. Vleesgerecht 32. Bloemruiker 34. Tweestrijd 37. Zout water 38. Damessluier 
40. Lef 42. Flipperterm 44. Trek 46. Kilowatt 47. Zoals 48. Stortplaats 50. Grondsoort 52. Leest 54. Als boven 
55. Appelgebak 57. Zandspiering 59. Onvolledig 61. Soort wezel 62. Wandeling 63. Vermogende 64. Plak 
66. Lokroep 69. Luxemburgse omroep 74. Verkorte handtekening 75. Vuur 77. Epistel 78. Kerklied 80. Spetter 
81. Schurk 83. Vaartuig 84. Sukkel 85. Motorschip 87. Boom 88. Heetwatertoestel 90. Op het genoemde 
92. Houtstof 94. Persoonlijk vnw. 96. Drinkbeker 98. Gebogen lijn 99. Vloeistofgeluid 100. Saaie vent 101. Drukte 
102. Reeks 104. Nimmer 107. Revolver 108. Dierengeluid 110. Geld 112. Indische winkel
115. Regionale Omroep Oost 116. Gemeentepolitie 118. Duikereend 120. Fosfor 122. Zijne Excellentie 
123. Lengtemaat 125. Niet parkeren. 116. Op onze rekening 118. Mannelijk dier 120. Noot 122. Neon 123. Heilige 
125. Laag water. 

Puzzel mee en win een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Centrummanagement Horst!

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 22 januari 2023  (12.00 uur) binnen 
zĳ n. De winnaar wordt donderdag 26 januari 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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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

America
Zondag 22 januari 11.00uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 21 januari 19.15uur

Horst
Zondag 22 januari 11.00uur
Maandag 23 januari 18.30uur
Dinsdag 24 januari 09.00uur
Woensdag 25 januari 18.30uur                                          
Donderdag 26 januari 18.30uur
Vrijdag  27 januari 18.30uur

Lottum
Zondag 22 januari 09.30uur

Meerlo
Zondag 22 januari 11.00uur
Donderdag  26 januari 09.00uur
 -biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Zaterdag 21 januari 17.30uur

Meterik
Zaterdag 21 januari 19.00uur

Sevenum
Zaterdag 21 januari 18.00uur
Zondag 22 januari 09.30uur
 + uitstelling 14.00uur
Maandag 23 januari 18.30uur
Dinsdag 24 januari 18.30uur
Donderdag 26 januari 18.30uur
Vrijdag  27 januari 18.30uur

Swolgen
Dinsdag 24 januari 19.00uur

Tienray
Zaterdag 21 januari 18.00uur
Woensdag 25 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:

8

7

5

4

2

6 9

6

8

8

4

3

9

3

9

8

7

7

9

4

1

7

2

3 5

4

5

8

2

1

1

7

8

2

6

9

3

5

4

3

4

9

8

5

7

1

2

6

5

2

6

1

3

4

7

9

8

6

8

3

9

7

5

2

4

1

4

9

2

6

1

3

5

8

7

7

1

5

4

8

2

9

6

3

2

5

1

3

4

6

8

7

9

9

3

4

7

2

8

6

1

5

8

6

7

5

9

1

4

3

2

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.



WIJ ZOEKEN JOU!
HÉ JIJ DAAR...

CHAUFFEURS GEZOCHT!

Dag / Nacht / Zaterdag

Parttime / Fulltime / Oproep

Alles is bespreekbaar! Mail naar: info@arts-transporten.nl
t.a.v. Anne van Horen - Arts

Soemeersingel 47
5759 RB Helenaveen

0493 539 436  |  info@arts-transporten.nl
www.arts-transporten.nl

VACATUREALERT

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

HORST RONDOM VENRAYSEWEG

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

MELDERSLO RONDOM SINT ODASTRAAT

HEGELSOM RONDOM LANGSTRAAT

SEVENUM RONDOM MOLENVELDWEG




