
Feestmutsen
Het was feest in ‘Brokeze’ op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari. Carnavalsvereniging De Krey stond daar uitgebreid stil bij het 6 x 11-jarig bestaan van de vereniging. Op vrijdag kon 
de vereniging worden gefeliciteerd tijdens de receptie, waarna aansluitend de Brokezer Parade op het programma stond. Hitmaestro, Spik en Span, Pruuf Mar en andere regionale 
artiesten zorgden voor muzikale opluistering van het feestgedruis. Op zaterdag werd dat nog eens dunnetjes overgedaan, met een door ‘De Krey on Tour’ verzorgd carnavalsconcert 
met medewerking van Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen én een drukbezochte feestavond. / Beeld: Senna Vissers
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Verbouwing dorpshuis de Smetenhof in volle gang
Er wordt hard gewerkt bij dorpshuis de Smetenhof in Lottum. De eerste fase van de verbouwing, waar in 
2022 mee werd gestart na het ontvangen van een gemeentelijke subsidie van 890.000 euro, is bijna 
afgerond. De tweede fase staat op het punt van beginnen. Het is de bedoeling dat de klus in september 
afgerond is, maar daarvoor moet er nog het één en ander gebeuren, geven vrijwilligers van 
Stichting Beheer Smetenhof aan.

Dat dorpshuis de Smetenhof toe was 
aan vernieuwing, staat buiten kijf. In 
2022 besloot gemeente Horst aan de 
Maas 890.000 euro te spenderen aan 
de sterk verouderde multifunctionele 
accommodatie van Lottum. Nadat 
zaal De Harmonie haar deuren sloot, 
bleek dat de verenigingen in het 
dorp te weinig ruimte hadden voor 
hun activiteiten. In het afgelopen 
jaar is gestart met fase één van 
de verbouwing van de Smetenhof. 
Er is onder andere nieuw sanitair 

geplaatst en gewerkt aan de isolatie 
en ventilatie.

Fases van verbouwing
Deze eerste fase verliep over het 
algemeen soepel, vertelt Albert 
Ramakers van Stichting Beheer 
Smetenhof. “De verbouwing wordt 
door de gemeente betaald”, legt 
hij uit. “Hier is 890.000 euro voor 
uitgetrokken, maar dit is niet 
genoeg. Daarom is er een groot 
beroep gedaan op de inwoners van 

Lottum.” In eerste instantie werd er 
een werkgroep opgericht: Verbouw 
Smetenhof. Zij heeft zich op vrijwil
lige basis heel veel beziggehouden 
met hoe het gebouw er uiteindelijk 
uit moet komen te zien. “Er zijn ver
gaderingen geweest, waaruit bleek 
dat er vooral behoefte was aan een 
grotere zaal met een podium”, vertelt 
Herman van de Pasch. “Het plafond 
was veel te laag en de ruimte was 
niet groot genoeg. De bedoeling is 
dat het dak straks vernieuwd wordt 

en hoger komt te liggen. Ook wordt 
de zaal uitgebreid en komt er een 
verschuifbare wand.” Verder wordt 
er een combinatie gezocht met de 
dorpsdagvoorziening van Lottum. 
“Dit vraagt ook om extra aandacht, 
omdat er dan maaltijden verzorgd 
moeten worden”, vertelt Ramakers. 
“We proberen dus zoveel mogelijk 
samen aan te pakken met als eind
doel dat de Smetenhof voor alle 
inwoners van Lottum een aantrekke
lijke plek wordt.”

Overname beheer
Nadat gestart werd met de ver
bouwing, hief werkgroep Verbouw 
Smetenhof zichzelf op. Een groep 
Lottumse vrijwilligers heeft toen de 

Stichting Beheer Smetenhof opge
richt. Deze stichting gaat onderzoe
ken op welke manier het toekomstig 
beheer vormgegeven kan worden. 
Tijdens de verbouwing wordt de 
Smetenhof namelijk nog beheerd 
door de gemeente Horst aan de 
Maas. Na de verbouwing wordt 
het beheer overgenomen door de 
Stichting Beheer Smetenhof, op 
aanraden van de gemeente. “De 
gemeente gaf aan dat we dat als 
dorp beter zelf kunnen doen, omdat 
dat de band onder de gemeenschap 
versterkt”, legt Ramakers uit. 

Lees verder op pagina 02

Wij zoeken een 

salestalent
https://kempencreeert.nl/vacature-media-salestalent/



02

Sinds 1 januari is er bij de Smetenhof 
een nieuwe beheerder in dienst, name
lijk de Lottumse Elise Keiren. “Het is de 
bedoeling dat de stichting straks het 
gebouw huurt van de gemeente”, legt 
zij uit. Dit is volgens Ramakers geen 
ideale situatie. “Er is een nieuwe rege
ling, waarbij de huurkosten best wel 
hoog zijn. Wij doen dit als vrijwilligers, 

omdat we iets moois voor ons dorp 
willen. Het voelt dan soms alsof je een 
beetje uitgekleed wordt. Het was fijn 
geweest als de gemeente meer met 
ons meegedacht had.”
Daarom is er op eigen initiatief gestart 
met fondsenwerving. “De gemeente 
regelt de basis, maar alle extra’s moe
ten we zelf zien te regelen. We komen 

naar schatting zo’n 200.000 euro tekort. 
Je wilt het natuurlijk zo aantrekke
lijk mogelijk maken voor de gehele 
gemeenschap, om zo belangrijke zaken 
voor de verschillende verenigingen te 
kunnen faciliteren”, zegt Van de Pasch. 
“De zaal moet zo gebruiksklaar moge
lijk zijn.” De hulp vanuit de gemeente 
had hierin beter kunnen zijn, geeft 

het drietal aan. “Het verenigingsleven 
heeft het moeilijk. Naar ons idee kan er 
beter extra geïnvesteerd worden in een 
dorpshuis om het verenigingsleven in 
een dorp te versterken. Als je dit heel 
goed aanpakt, ben ik er heilig van over
tuigd dat we hier nog lang plezier van 
hebben en dat het een plek wordt waar 
jong en oud elkaar ontmoet.”Een mooie 

bijkomstigheid is volgens de stichting 
dat het gebouw gedeeld wordt met OJC 
Canix. “Dit is een hele actieve club en 
het leuke van de nieuwbouwplannen 
is dat de ingang van Canix de hoofd
ingang voor het hele gebouw wordt”, 
zegt Ramakers. “Iedereen komt dan 
door dezelfde deur, dus jong en oud 
komen elkaar tegen.”

Afronding
Het doel is dat de verbouwing rond 
september afgerond zal zijn. “We 
hopen dan dat iedereen hiernaartoe 
trekt”, geeft Ramakers aan. “We zet
ten in ieder geval samen de schou
ders eronder en we hopen op een 
heel mooi resultaat.” Gemeente Horst 
aan de Maas geeft in een reactie aan 
blij te zijn met de inzet van Stichting 
Beheer Smetenhof. “We proberen 
samen met hen het maximale resul
taat te behalen”, aldus een woord
voerder van de gemeente.

We komen naar 
schatting zo’n 200.000 
euro tekort

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

Oplage 19.800 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

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

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

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

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

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

Colofon

Bekijk onze vacatures: www.vantilburgbv.nl/werken-bij-ons/

Word jij onze 
nieuwe collega?

  Controller
  Adviseur duurzame energietechnieken
  Servicemonteur W - Onderwijs & Zorg

Noordsingel 35  Horst n T 077 398 18 27

Tuinberegenings
pompen

en alle toebehoren zoals:
n slangen n snelkoppelingen n 

n sproeiers n kleppen n buizen n

www.bekro.nl

Bronboringen & Bronbemalingen
BEKRO Horst

Gezocht voor verzameling: 
geboortekaartjes uit Horst en 
buurdorpen. App me: Saskia Bouten 
06 1541 3983 of mail carlensaskia@
gmail.com

Goed onderhouden appartement 
in centrum van Horst
geschikt voor ouderen en minder 
validen 077 398 90 90

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 1093 0235 in Deurne *

Zin in zon? Wij verhuren ons 2p.
appartement met zeezicht in de 
Algarve.
Voor info bel 06 15 490 926”

Te Huur ruime twee onder een kap 
woning Mulderstraat 7 Sevenum 
077 467 15 29.

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy
wismans 0648550730 fb: OptiDuur

Kwetsuren of blessures:
www.janssensportmassagehorst.nl
Méér dan sportmassages

T.k gevraagd land en tuinbouw 
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 06 1907 6959
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‘Passief wonen is uitdagend en niet alledaags’
Wie in een passief huis woont, heeft geen traditioneel verwarmings- of koelsysteem, maar wél een permanent 
goed binnenklimaat. Helmy Segers (65) en haar partner wonen sinds een jaar in een passief huis, dat ze zelf 
volledig naar wens lieten bouwen. Ze deelt de ervaring en kennis die ze tijdens dat project opdeed graag met 
andere geïnteresseerden.

Het klinkt in eerste instantie misschien 
als de hele dag op de bank liggen en 
Netflix kijken, maar daar heeft pas
sief wonen niets mee te maken, legt 
Helmy uit. “Het gaat erom dat je door 
het gebruik van drie passieve warmte
bronnen je huis op temperatuur houdt. 
Door middel van de zon die door het 
vele glas in huis binnenschijnt, door 
de warmte van de apparaten die je 
gebruikt en door lichaamswarmte. 
Met die drie bronnen kun je, als je 
huis 100 procent passief is, een aange
naam en constant klimaat realiseren 
en behouden.” Helmy slaagde in haar 
opzet om zo’n type huis te realiseren 
in Horst, al had het best wat voeten in 
aarde om een aannemer te vinden die 
het avontuur aandurfde. “We hebben 
in veel gevallen zelf het wiel uit moe
ten vinden, daarmee kunnen anderen 
wellicht hun voordeel doen.”

Een dikke jas
De binnentemperatuur bij Helmy thuis 
schommelt rond de 20 graden. Of de 
mussen nu buiten van het dak val
len, of het vriest dat het kraakt, maakt 
daarbij weinig tot geen verschil. Het 
komt door de ‘schil’ die om het huis 
zit. “Je kunt het vergelijken met een 
dikke jas. Neem bijvoorbeeld de isola
tie, die is het dubbele van de huidige 
norm. Er zijn geen thermische bruggen 
die kunnen zorgen voor kou of trek. De 
binnenmuren staan niet op de beton
nen vloer, maar op een isolatiesteen. 
Alles is luchtdicht en we hebben dub
bele kozijnen, met isolatie ertussen 
en driedubbel glas”, vertelt ze. Het 
zijn slechts enkele van de maatrege
len die ervoor zorgden dat Helmy en 
haar partner slaagden in hun opzet 
om een passief huis te bouwen. Niet 
verkeerd in een tijd waarin energie 
en gasprijzen menig huishouden tot 
waanzin drijven. Helmy begrijpt dan 
ook niet waarom deze woonvorm zo 
weinig aandacht krijgt. “Als ik de uit
eindelijke bouwkosten vergelijk met 
andere nieuwbouwwoningen in deze 
buurt, dan was het bouwen van deze 
passieve woning niet veel duurder dan 
een ander project. De extreem lage 
vaste lasten op het gebied van ener
gie zorgen dat we maandelijks goed
koper uit zijn. Daarbij hebben we geen 
onderhoudskosten aan verwarming of 
ketel, want die hebben we simpelweg 
niet meer.”

Terug naar nul
Een belangrijke rol bij het op tem
peratuur houden van de woning is 
weggelegd voor ‘warmteterugwin
ning’ (WTW). De WTWinstallatie bij 
Helmy thuis zorgt ervoor dat warmte, 
en daarmee energie, niet verloren 
gaat, doordat verse buitenlucht wordt 
opgewarmd met de temperatuur van 
de binnenlucht. Met deze voorver
warmde en gefilterde lucht wordt de 
woning vervolgens geventileerd. Een 
ventilatiesysteem met WTW houdt de 
luchtstromen, CO2 en luchtvochtigheid 
in balans, met behoud van energie. 
“We hebben dus geen warmtepomp, 
tot ongeloof van velen. Maar het is 
echt mogelijk. Tegenwoordig hoor je 
overal dat er ‘energieneutraal’ wordt 
gebouwd, maar wat houdt dat eigen
lijk in? Als het hele dak vol ligt met 
zonnepanelen, is het relatief makkelijk 
om te zeggen dat iets energieneutraal 

is, ondanks dat men toch veel energie 
verbruikt”, stelt Helmy. “Men probeert 
de problemen alsmaar op te lossen 
met nieuwe technieken, maar soms is 
het goed om even terug te gaan naar 
het nulpunt en het probleem opnieuw 
tegen het licht te houden. Vervolgens 
kan gekeken worden of er andere 
opties voorhanden zijn, die de oorzaak 
van het probleem aanpakken. De filo
sofie van passief wonen is niet ‘wat 
kan ik aan warmte toevoegen?’, maar 
‘hoe kan ik de warmte vasthouden?’. 
Passief bouwen wordt nog steeds niet 
echt gestimuleerd. Het is nog relatief 
nieuw in Nederland. Het was daarom 
ook moeilijk om een aannemer te vin
den om met ons in zee te gaan, omdat 
materialen en technieken nog niet 
gangbaar zijn in de bouw. Wij hebben 
het samen met onze aannemer zeer 
minutieus en doordacht aangepakt. 
Dat kost wel tijd, en dus ook geld.” 

Vaak te bang
Het project van Helmy en haar part
ner ging zo nu en dan met vallen en 
opstaan. En ook nu de woning klaar 
is, zijn er zaken die ze achteraf graag 
anders had aangepakt. Die opgedane 
kennis deelt de voormalig eigena
resse van een kinderkapsalon maar 
wat graag met andere geïnteresseer
den. Onder de vlag van de bibliotheek 
organiseerde ze deze maand al een 
goedbezochte informatieavond. “Ook 
bij bestaande huizen kun je door de 
beginselen van passief bouwen toe te 
passen, resultaten behalen. Helemaal 
passief maken is lastig. Het vergt een 
andere aanpak dan bij nieuwbouw. 
Wij hebben de afgelopen jaren veel 
kennis opgedaan bij het realiseren van 

deze woning, die ik graag wil delen. 
Er zijn namelijk altijd mogelijkheden. 
Vaak zijn mensen huiverig om iets 
anders te doen dan wat gangbaar is. 
Voor de verandering, of voor het mis
sen van de verwarming. Maar met het 
bouwen van een passief huis loop je 
weinig risico. In het ergste geval moet 
je wat bijverwarmen in een comforta
bel huis.” Als het aan Helmy ligt ver
rijzen er de komende decennia nog 
tal van passieve huizen in deze regio. 
En wees eerlijk; met een constant en 
aangenaam binnenklimaat, is een 
dagje passief Netflix kijken op de bank 
een nóg mindere straf.

Tekst: Jelle van Hees

Het is altijd van belang om eerst kalk te strooien

Straks een mooi groen gazon! 
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wil dan, is het nu de tijd om de eerste stap te zetten: Kalk strooien! Als je niets doet 
zullen mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van 
kleur. 

Kalk strooien maakt de grond min-
der zuur. Hierdoor is het gras beter 
in staat om meststoffen op te 
nemen, waardoor het beter groeit 
en mos minder kans krijgt. Kalk is 
geen meststof, maar zorgt ervoor 

dat voeding uit meststoffen goed 
wordt opgenomen. Het is dus altijd 
van belang om eerst kalk te strooien 
en daarna pas een gazonmeststof. 
Ideaal voor je gazongrond is een 
pH-waarde die tussen de 6 en 6,5 
ligt. Mocht je niet zeker weten of je 
gazon kalk nodig heeft, dan kun je 
de grond bij Welkoop gratis laten 
testen. Je ontvangt dan een advies 
op maat voor jouw gazon, deze 
meting is ook mogelijk voor een 
groente- en siertuin.

De beste tijd om kalk over je gazon 
te strooien is aan het begin van 
het jaar (februari of maart) en aan 
het einde van het jaar (oktober of 
november). Het gras wordt het mooi-
ste groen als je twee keer per jaar 
kalk strooit. In het voorjaar gebruik 
je bij voorkeur kalk die sneller werkt 

en oplost.Tegenwoordig bestaan er 
verschillende soorten kalk, waarbij 
je meststoffen kort na het bekalken 
kunt strooien. Bij het gebruik van 
speciale natuurlijke of organische 
meststoffen is het zelfs mogelijk 
om dezelfde dag kalk en meststof 
te strooien, handig als je later in het 
seizoen nog wilt bekalken. 
 
Kalk strooien doe je met de hand of 
met een strooiwagen en dat herhaal 
je jaarlijks. Gedurende het seizoen 
wordt kalk opgenomen in de grond 
en raakt op. Als vuistregel kun je 
hanteren dat je bij normaal onder-
houd ongeveer 1 kilo per 10 vier-
kante meter moet strooien. 

Wil je meer informatie? 
Bij Welkoop Sevenum geven we je 
graag een persoonlijk advies. 

Ook kun je de gazonwekker instellen 
op welkoop.nl, dan krijg je een mel-
ding als je gazon onderhoud nodig 
heeft. 

Door: Johan van den Beuken, 
Welkoop Sevenum

Oh, zit dat zo!

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

De Hôrster Kwis heeft laatste 
hulplijn nodig
Afgelopen december stond alweer de zevende editie van de Hôrster Kwis op het programma. In 85 teams 
namen zo’n 1.500 deelnemers het tegen elkaar op in een bloedstollende quizstrijd. Al sinds 2015 een begrip 
tussen Kerst en Oud en Nieuw, lekker quizzen met vrienden en familie en met iedereen die je maar te hulp kan 
schieten. Helaas hebben nu niet de deelnemers hulp nodig, maar moet de organisatie een hulplijn inschakelen. 
Nieuwe aanwas is namelijk nodig om het voortbestaan van de Hôrster Kwis te waarborgen.

Al zeven edities lang zet de 
Hôrster Kwis een competitieve 
maar gezellige avond neer in de 
decembermaand. Heel Horst trekt 
uit om de juiste antwoorden op de 
moeilijkste vragen te vinden, of 
om de gekste opdrachten tot een 
goed einde te brengen. Er zit voor 
iedereen wel wat bij; of je nu van 
ingewikkelde puzzels houdt, veel 
weet over de geschiedenis van Horst 
of juist geïnteresseerd bent in het 
verenigingsleven. Maar ook voor de 
deelnemers die liever niet de hele 
avond in boeken en op internet op 
zoek gaan, is er voldoende te doen. 
Zo is bijvoorbeeld de ‘Geheime 
Proef’ in het leven geroepen, 
waarbij elk team een deelnemer 
moet afvaardigen om een kleine 
opdracht te vervullen op een 
specifieke locatie. Saskia Beeren, 
medeorganisator van de Hôrster 
Kwis , kijkt met plezier terug op de 
geheime proeven die door de jaren 
heen de revue hebben gepasseerd. 
“Het mooie aan de geheime proeven 
is om te zien hoe we honderd 
onbekenden kunnen aanzetten tot 
de meest vreemde opdrachten. 
Van stijldansen tot borduren en 
van door het dorp hollen tot een 
verkeersexamen. Niemand weet 
wat ze kunnen verwachten en 
vervolgens vervullen allemaal 
verschillende generaties aan 
deelnemers eenzelfde opdracht.”
Sinds 2015, geïnspireerd door 
enkele Brabantse initiatieven, 

heeft Saskia samen met de rest 
van de organisatie, de Hôrster 
Kwis met veel passie mogen 
organiseren. “Vanaf de eerste 
editie was de quiz al een groot 
succes en de jaren daarna bleef 
het maar groeien. De Hôrster Kwis 
is een begrip geworden. Echter is 
het onmogelijk om met de huidige 
kleine organisatie ieder jaar een 
representatieve quiz neer te zetten. 
De organisatie heeft jaren met 
heel veel plezier en gedrevenheid 
de quiz mogen vormgeven, maar 
een nieuwe wind is nodig”, vertelt 
ze. Zeker nu enkele leden van de 
organisatie willen stoppen en het 
stokje door willen geven, zoekt 
de Hôrster Kwis nieuwe aanwas 
om de organisatie te versterken 
en wellicht zelfs over te nemen. 
“We hebben nieuwe kartrekkers 
nodig”, vertelt Saskia. “Dit mogen 
vriendengroepen zijn, maar ook 
individuen of duo’s zijn van harte 
welkom wanneer ze zich voor de 
Hôrster Kwis willen inzetten.” Een 
deel van de organisatie zal voor de 
komende editie in ieder geval nog 
beschikbaar blijven om een goede 
transitie mogelijk te maken. Echter 
schat Saskia de kansen voor een 
nieuwe editie in 2023 slecht in als 
er geen nieuw talent de organisatie 
komt versterken. “Na de carnaval 
gaan we in beraad omtrent de editie 
van 2023, maar wanneer niemand 
zich meldt, verwacht ik dat er géén 
Hôrster Kwis 2023 gaat komen”, 

klinkt Saskia bezorgd.
Aankomende vrijdag, 27 januari, 
staat de uitslagenavond van de 
editie van 2022 op het programma. 
Het belooft weer een spannende 
avond te worden, maar Saskia wil 
niet te veel loslaten. “Het enige wat 
ik kan zeggen, is dat het ook dit 
jaar weer erg spannend is en dat de 
verschillen klein zijn.”

Wanneer niemand zich 
meldt, verwacht ik dat 
er géén Hôrster Kwis 
2023 gaat komen

Eeuwig zonde
Mocht je interesse gewekt zijn om 
de komende editie van de Hôrster 
Kwis mede mogelijk te maken, 
neem dan contact op met de huidige 
organisatie. Dit is mogelijk door 
te kijken op www.dehorsterkwis.
nl of de organisatie tijdens de 
uitslagenavond van aankomende 
vrijdag aan de jas te trekken. Het 
laatste woord is aan Saskia: “Het 
zou eeuwig zonde zijn als de Hôrster 
Kwis traditie verloren gaat, twijfel 
daarom niet, of je je nu alleen 
opgeeft of als groep, iedereen kan 
ons helpen.”

Tekst: Casper Keijsers

nieuws \ 2601 

Kerstkindje zorgt voor vierde generatie
Het werd een kerst om nooit te vergeten voor Sill Raedts en haar familie. Op 25 december werd de 
Amsterdamse de trotse moeder van dochtertje Sam. De kleine spruit completeerde vier generaties binnen 
de familie. Oma Leen Raedts uit America en Overgrootoma Miet (Mia) Hesen uit Venray zijn minstens net 
zo trots als moeder zelf.

Vier generaties
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HALLO in Oostenrijk
Nadat ze twee jaar niet geskied had vanwege corona, kon Esmee 
Scheres haar hart weer ophalen op de Steinplatte skipiste in 
Waidring, Oostenrijk. Daar nam ze zelfs even de tijd om de HALLO 
boven op de berg door te bladeren.

HALLO op reis

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/openavond

OPEN
avond
maandag
6 februari

Leerlingen ontwerpen 
 make-over voor vak-
lokalen Dendron College
Op het Dendron College in Horst zijn de havo/vwo-brugklassen 
bezig met projectonderwijs. Momenteel houden de leerlingen zich 
bezig met het project ‘Pimp My Dendron’. Tijdens dit project is het 
de bedoeling dat de leerlingen een ontwerp maken voor een make-
over van een aantal vaklokalen. De school stelt een budget 
beschikbaar en het einddoel is dan ook dat de meest geschikte 
ontwerpen daadwerkelijk in de lokalen uitgevoerd worden.

Het ontdekkend leren is iets dat 
sinds vorig jaar actief wordt toe
gepast op het Dendron College, 
vertelt docent en medeontwik
kelaar van het zogenoemde 
‘ ontdekatelier’ Bram Bouwels. 
“Door leerlingen actief mee te 
laten denken, op hun eigen manier 
en met hun eigen inzicht, kun
nen zij bepaalde probleemstellin
gen tackelen”, geeft hij aan. “Deze 
manier van onderwijs is vakover
stijgend. In een opdracht als deze 
komt er bijvoorbeeld wiskunde 
terug, maar ook economie en 
Nederlands.”
De leerlingen krijgen hulp en work
shops van verschillende interne 
en externe experts. Verder dienen 
de leerlingen in gesprek te gaan 
met docenten van de betreffende 
vakgroepen om te luisteren naar 
hun wensen en de gespreksop
brengsten in te passen binnen het 
uiteindelijke ontwerp. “Uiteindelijk 
kunnen de leerlingen op deze 
manier een project neerzetten 
waar ze echt trots op zijn”, zegt 
Bouwels. “Hun definitieve ontwer
pen mogen ze op het einde voor 
de directie pitchen, waarnaar de 
beste ideeën worden uitgekozen. 
Deze ontwerpen worden vervol
gens ook echt gerealiseerd.” Deze 
manier van leren leidt tot grote 

betrokkenheid onder de leerlin
gen, geeft Bouwels aan. “Je merkt 
dat ze het superleuk vinden om 
mee te mogen denken en bepalen 
over dingen die binnen de school 
gebeuren. Ze hebben heel veel vrij
heid tijdens dit project en kunnen 
echt een blijvende impact maken 
op de school. Je hoort telkens terug 
hoe enthousiast leerlingen zijn over 
het feit dat ze zelf invloed hebben.”
Bouwels is zelf ook erg te spreken 
over deze manier van onderwijs. 
“We merken dat wanneer we zoiets 
aanbieden, kinderen zoveel skills 
leren die ze later ook nog kunnen 
toepassen. Zo leren ze samenwer
ken, in gesprek gaan met anderen, 
een begroting maken, wiskunde 
toepassen en bijvoorbeeld presen
teren. Onbewust wordt de vakin
houd alsnog meegenomen in dit 
soort projecten.”
Het project duurt tot de carna
valsvakantie. “Daarna worden de 
beste ideeën uitgevoerd”, vertelt 
Bouwels. “Het doel is ook om iets 
blijvends te maken van dit project. 
Als er elk schooljaar drie lokalen 
vernieuwd worden, kunnen we uit
eindelijk de hele school aanpakken 
met behulp van de leerlingen. Dat 
is ontzettend leuk.”

Tekst: Floor Velthuizen

Is het jouw droom om aan de slag 

te gaan als Transportplanner, maar 

beschik je (nog) niet over een afgeronde 

opleiding en/of relevante werkervaring? 

Dan hebben wij leuk nieuws! Bij AB 

bieden wij nieuw talent namelijk graag 

de kans om hun dromen waar te 

maken. Daarom kun je bij ons aan de 

slag als Junior Transportplanner. Onze 

ervaren collega’s staan klaar om jou alle 

kneepjes van het vak te leren! 

Wat doen onze Transportplanners?

De Transportplanners van AB Texel 

zorgen er dagelijks voor dat er een 

efficiënte planning wordt gemaakt voor 

het transport van agrarische producten, 

zoals (poot)aardappelen, uien en 

erwten. Als Junior Transportplanner 

ga je dit team ondersteunen en leer je 

gaandeweg alles over dit mooie vak.

Wat verwachten we van jou?

Het enige wat we van jou verwachten 

is dat je gemotiveerd bent, zin hebt in 

een nieuwe uitdaging én niet bang bent 

om vragen te stellen. Wil je deze baan 

combineren met een opleiding? Dat is 

natuurlijk geen probleem. Bij AB vinden 

we het juist goed als collega’s zichzelf 

verder ontwikkelen. 

Interesse? Stuur dan je cv en motivatie 

naar hr@abtexel.nl. 

Wil je eerst nog wat meer weten? 

Neem dan contact op met Lisanne 

Nauta via 088 - 94 35 058 of bekijk de 

volledige vacature op  

www.abtexelgroup.work.

Vacature: Junior 
Transportplanner
Locatie: Broekhuizenvorst
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Column
Spitactie
Als je de titel leest, zou je kunnen 
denken dat wij in de gevangenis 
in Grave aan het tuinieren zijn 
geslagen. Maar niets is minder 
waar. Geen bloemetjes en bijtjes. 
Een spitactie betekent in ons vak 
dat we gaan zoeken naar verbo-
den goederen binnen de inrich-
ting. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
om telefoons, drugs of andere 
zaken waarvan het niet wense-
lijk is dat deze zaken binnen een 
gevangenis aanwezig zijn.

Tijdens een spitactie wordt een cel, 
douche of een andere ruimte vol
ledig, tot in het kleinste hoekje, 
doorzocht. Dit gebeurt al dan niet 
met ondersteuning van een drugs 
of telefoonhond. Deze honden zijn 
opgeleid om verboden zaken in 
een gevangenis op te sporen. Een 
zogenaamde spitactie kan gedaan 
worden door de medewerkers van 
de afdeling zelf of door het interne 
bijstandsteam (IBT). De medewer
kers van dit team hebben naast 
hun dagelijkse baan nog een rol 
als IBT’er. De IBT’ers zijn speciaal 
opgeleid om in te grijpen tijdens 
calamiteiten. Je kunt dit vergelijken 
met de ME van de politie. In som
mige gevallen kan er echter ook 
een verzoek worden gedaan aan het 
landelijke bijstandsteam (LBB) om te 
ondersteunen bij een spitactie. Deze 
club medewerkers is hiervoor speci
aal aangesteld en gespecialiseerd in 
onder andere spitacties. Zij worden 
een aantal keren per jaar steek
proefsgewijs of bij een gerichte ver
denking ingezet. Ook hebben zij de 
beschikking over hightech appara
tuur waaronder bijvoorbeeld drones. 
Met deze, op afstand bedienbare 
kleine apparaten, kunnen zij dan 
om het gebouw heen vliegen. Op 
die manier brengen zij de omgeving 
in beeld en kunnen ze afwijkende 
zaken rondom de gevangenis vast
stellen. In de afgelopen week heeft 
er in de gevangenis in Grave een 
uitgebreide spitactie plaatsgevon
den. Het hele gebouw is doorzocht. 
Er zijn ook drones ingezet. Gelukkig 
was de zoekactie zonder resultaat. 
Veel oplettende buren vonden de 
drones verdacht en hebben meteen 
de gevangenis gebeld. Ze vertelden 
dat er behalve vogels ook drones 
rondom het gebouw vlogen. Dit is 
fantastisch en een woord van dank 
aan de oplettende burger. Want om 
in hovenierstermen te blijven, bijen 
en vogels mogen over het gebouw 
vliegen, maar iets anders  in het 
kader van veiligheid  absoluut niet.

Carla

Binnenkijken bij...

Met diep respect voor haar kracht en doorzettingsvermogen 
hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van

Tiny Vermeulen
liefste van

Erik Peeters
Zij overleed veel te vroeg op 57-jarige leeftijd.

Jimi D
Familie Vermeulen

Familie Peeters

Horst, 19 januari 2023
Van Goghstraat 46
5961 AR Horst
tinyerik@home.nl 

Woensdag 25 januari hebben we het leven van Tiny herdacht 
tijdens de afscheidsdienst in Chineng Horst en aansluitend 
werd zij naar het crematorium gebracht.

Veel dank aan het zorgpersoneel van VieCuri Venlo voor de 
goede zorg en ondersteuning van Tiny.

Altijd vooruit kijkend
Levend voor de dag van morgen

In liefde losgelaten

Jan van Kempen
* Sevenum, 26 januari 1942

 † Venlo, 20 januari 2023

echtgenoot van

Ton van Kempen-Korstjaans
lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Ron en Mariëlle
Tom, Luc

Marcel en Marly
Jeroen, Bart

Frank en Cindy
Kay, Lin

Kranestraat 1D
5961 GW  Horst

De afscheidsdienst heeft op 26 januari plaatsgevonden.
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Geboren in Delft, opgegroeid in Den Hoorn en zo’n twintig jaar gele-
den voor de liefde afgedaald naar Horst. De contacten met Zuid-
Holland heeft Diane echter nooit verloren, sterker nog: de 
wereldreiziger heeft zoveel van onze aardbol gezien dat haar contac-
ten overal liggen. Na jaren als basisschooljuf te hebben gewerkt, ligt 
haar hart nu bij Qigong, een dynamische bewegingsmeditatie. Deze 
week wordt Diane Zuiderwijk (50) geplukt.

Als klein nakomertje groeide Diane 
samen met haar twaalf jaar oudere 
zus en negen jaar oudere broer 
op bij haar ouders in Den Hoorn. 
De jonge Diane was in haar twin
tiger jaren een beetje zoekende 
naar wat ze leuk vond. Van baan
tjes als fotografe tot verkoopster 
bij de H&M, het was het allemaal 
net niet. Maar op een dag viel haar 
blik op een advertentie in de krant 
en was Diane verkocht. Ze moest 
en zou op Malta bij een kidsclub 
gaan werken. Haar moeder was op 
het eerste moment ook verheugd, 
maar toen ze erachter kwam dat 
zij en Diane het niet over dezelfde 
‘Malta’ hadden, moest ze toch even 
slikken. “’Malta’ was een sport
winkel in Delft. Dus ze dacht ‘oh 
leuk’, totdat ze erachter kwam dat 
ik het over het land had”, vertelt 
Diane over de eerste reactie van 
haar moeder. Op Malta ontdekte 
Diane dat ze met kinderen werken 
erg leuk vond. Iets wat in 2001 tot 
bloei kwam tijdens de pabooplei
ding in Roermond.

Heideroosjes
Wat je je dan toch afvraagt, hoe 
komt een Delftse dame terecht op 
de pabo in Roermond? Daarvoor 
moeten we weer een stukje terug 
in de tijd. Eind jaren 90 ging ze 
samen met een vriendin, die in de 
muziekwereld werkte, heel veel 
bandjes en festivals langs. Onder 
die bandjes ook de Horster punk
band ‘Heideroosjes’, en met name 
de drummer Igor was erg gezel
lig. Het werd zelfs zo gezellig dat 
ze in 2001 de overstap maakte 
naar Limburg. “Ik kwam voor de 
liefde, het bourgondische leven en 
het mooie weer naar Horst”, grapt 
Diane over haar overstap. Helaas 
kwam de relatie met Igor een paar 
jaar later tot een einde, maar Diane 
had in die jaren toch een zwak 
voor Horst ontwikkeld. Ze had hier 
vrienden, een baan als juffrouw 
op basisschool ‘Meuleveld’ en ook 
sommige Limburgse gewoontes 
begon ze over te nemen. Diane 
hakte de knoop door en ze bleef in 
Horst. “Teruggaan kan altijd nog.”

Reizen
In Malta ontdekte Diane niet alleen 
dat ze graag met kinderen werkte, 
ook het reizen en nieuwe culturen 
ontdekken lieten haar hart snel
ler kloppen. Na de relatiebreuk 
met Igor was het dan ook tijd om 
de stoute schoenen aan te trekken 
en in haar eentje ZuidoostAzië te 
trotseren. Jezelf ontdekken, nieuwe 
culturen ervaren en doen wat je 
hart je ingeeft, waren dé redenen 
voor Diane om het reizen weer op 
te pakken. “Je kunt zoveel leren 
door jezelf in anderen te verplaat
sen. Hoe jíj iets ziet is niet altijd 

het enige ‘normaal’”, vertelt ze geïn
spireerd over de vele mensen die ze 
heeft mogen ontmoeten.

Qigong
Ondanks dat Diane als een ware glo
betrotter door het leven huppelde, 
zat ze in 2017 niet meer lekker in haar 
vel en begon er zich een moeilijk 
te plaatsen gevoel van heimwee te 
ontwikkelen. “Waar komt dat heim
weegevoel vandaan? Ik heb hier toch 
alles wat mijn hartje begeert”, vroeg 
ze zich af. Uiteindelijk vond ze het 
antwoord terug in Qigong, een dyna
mische bewegingsmeditatie uit de 
traditionele Chinese geneeskunst. 
Eerst volgde Diane oefeningen thuis 
via filmpjes online, maar al snel vloog 
ze de oceaan over en ontmoette ze 
de maker van de filmpjes in Amerika. 
“Ik kwam daar binnen en het voelde 
meteen goed, alles klopte. Ik wist nu 
zeker dat ik hierin door moest gaan”, 
vertelt Diane over haar opleidings
traject binnen de Qigong. Inmiddels 
heeft Diane het ‘heimweegevoel’ 
goed kunnen plaatsen. “Als je het 
niet goed hebt met jezelf, voel je je 
nergens thuis”, slaat ze de spijker op 
zijn kop. Gelukkig heeft Qigong haar 
geholpen om naar binnen te kijken. 
Sterker nog, het heeft Diane zoveel 
goeds gebracht, dat ze anderen ook 
graag wil helpen. De geboorte van 
een eigen bedrijfje onder de naam 
‘Thuisreis’ was het gevolg. Van 
groepslessen tot individuele lessen: 
Diane geeft op vele manieren les in 
Qigong. “Ik zou ook nog graag meer
daagse lessen aanbieden, waarbij we 
meerdere bewegingsleren kunnen 
behandelen”, vertelt Diane over haar 
dromen omtrent ‘Thuisreis’.

Als je het niet goed hebt 
met jezelf, voel je je 
nergens thuis

Limburg
Mede dankzij Qigong is Diane erach
ter gekomen dat het ‘heimwee
gevoel’ niets te maken had met 
het graag terug willen naar Delft. 
Integendeel, Diane is ontzettend 
op haar plek hier in Horst. “Het is 
een geweldige plek om mijn kin
deren Nova (10) en Leto (9) te laten 
opgroeien”, vertelt ze als trotse 
moeder. Op de vraag of ze inmiddels 
ook wat Limburgse woorden heeft 
overgenomen moet ze lachen. “Igors 
moeder zei altijd ‘das toch sund’. Dat 
vind ik echt een mooie uitdrukking”, 
vertelt ze over het Horster vocabu
laire. Echter zijn er ook wat woor
den waar ze de kriebels van krijgt. 
“Aanrijden, afwerken, thee inschud
den en omtrekken zijn woorden die 
ik nog altijd heel raar vind. Ik spreek 

het zelf dan ook niet, maar ik heb wel 
veel respect voor het Horster dialect.” 
Er is één Limburgse gewoonte waar 
Diane helemaal voor gevallen is: car
naval. “Ik ben altijd wel te vinden op 
de parade en bij de optocht. Ik koop 

zelfs ieder jaar de cd met carnavals
muziek, om te oefenen met mijn 
dialect”, vertelt de Delftse Horstenaar 
enthousiast. En een Delftse 
Horstenaar dat is ze, want ondanks 
haar warme gevoelens voor Horst, 

blijft ze nog altijd graag terugkeren 
naar haar familie in het westen.

Tekst en beeld: Casper Keijsers

Diane Zuiderwijk Horst
Geplukt
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24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

’t ziën de kleine dinge die ’t doon

Wij zijn heel dankbaar voor alles wat zij voor ons 
heeft betekend. 

Geheel onverwacht moeten wij nu afscheid nemen van 
ôs mam, schonmooder en oma

Annie Verheijen - Smits
Grubbenvorst, 21 oktober 1934

Horst, 20 januari 2023

echtgenote van

         Jan Verheijen  2008

 Mart en Joyce
    Loek, Maud

 Loe en Susan
    Renske, Joep, Teun

 Familie Smits
 Familie Verheijen

Correspondentieadres:
Schoolstraat 51a
5961 EG Horst

Donderdag 26 januari om 14.00 uur wordt de afscheids-
dienst voor Annie gehouden in crematorium Boschhuizen, 
Spurkterdijk 40 in Oostrum (Venray).

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

0478-515221 
Briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl 

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Huub Joosten 

Michel en Anita 
 Jenny en Christiaan 
 Iris en Daan 
 Thomas 
 
Henk en Petra 
 Rick 
 Sander 
 
Wilmy en Theo 
 Maud, Flip en Fien 
 Anne 

Correspondentieadres: Jan van Eechoudstraat 17  
                                    5961 CA Horst 

Op woensdag 25 januari heeft de afscheidsdienst 
plaatsgevonden en hebben wij pap naast mam te 
ruste gelegd op het kerkhof te Horst. 

 Horst, 11 maart 1930 † Venray, 18 januari 2023 

echtgenoot van  

Truus Joosten-Verboeket † 

“Huub van Joëste Mies” 

Dank aan de medewerkers van Vincentiushof 3 te Venray  
voor de liefdevolle verzorging van pap. 

Saar
20 januari 2023

Zusje van Jesse en Mees

Trotse ouders 
Dennis & Marissa

Holthuijsen – van den Munckhof  

Van Frezinstraat 18 
5961 SV Horst

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

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

SchuifwandkastenOpMaat.nl 
Droomkasten.nl 
InloopkastenOpMaat.nl  
UwMeubelsOpMaat.nl 
Tel: 06 5388 6101  
(Pascal van Kempen  Sevenum)

Gevraagd:hulp in de huishouding 
voor 3 uur per week. Tijd en dag in 
overleg. Tel: 06 5351 2554

Te huur in Horst: opslagruimte / 
garagebox. 3.5 x 8 m. Electra en water 
aanwezig. 06 2705 2757
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Overstap in 
Eindhoven

Hoi

Ik ben student. En studenten 
reizen met de trein. We mogen 
gratis met het OV reizen van 
de overheid. Luxe, hè? Zeker nu 
de benzineprijzen de pan uit 
rijzen, ben ik erg dankbaar dat 
ik nog steeds warm en droog 
op school kan komen, zonder 
daar belachelijk grote bedra-
gen aan brandstof voor een 
auto aan te besteden. Je zou 
dus ook denken dat dit alleen 
maar voordelen heeft. En dat 
dacht ik ook, toen ik in septem-
ber 2021 aan mijn opleiding 
begon. Tot ik kennis maakte 
met de overstap in Eindhoven.

Ik studeer namelijk in Breda, en 
volgens de NSapp is dit 1 uur en 
10 minuten reizen vanuit station 
HorstSevenum. Als alles goed 
gaat. Dat is namelijk de grote dis
claimer.
Als je vanuit HorstSevenum naar 
Breda reist, moet je namelijk 
overstappen in Eindhoven. Voor 
deze overstap heb je 4 minuten 
de tijd, en je hoeft alleen maar 
het perron over te steken. Klinkt 
theoretisch ideaal toch? Praktisch 
is het een ander verhaal. Die 4 
minuten worden altijd er altijd 
3, 2 of 1. Op de één of andere 
manier is er bijna standaard een 
vertraging in Venlo en Blerick, 
waardoor de trein al zo’n twee 
minuten later in HorstSevenum 
aankomt. Ik heb vaak met een 
gejaagd gevoel in de trein geze
ten als we langzaam Eindhoven 
naderden. Gaan we het halen? 
Staat de trein er nog? Al die keren 
dat de trein nét wegreed als we 
het station binnen kwamen rij
den. Ik heb al heel wat uren op 
station Eindhoven doorgebracht, 
wachtend op de volgende trein. Er 
zijn ook momenten geweest dat 
ik geluk had. Zo heeft de ‘over
staptrein’ laatst op ons gewacht 
toen we vertraging hadden: 
“Kunnen de mensen die vanuit 
Den Haag komen ook nog op tijd 
aan tafel”, riep de conducteur om. 
Om je een beeld te geven van 
hoe vaak ik dit overstapprobleem 
meemaak: op het moment dat ik 
deze column schrijf, zit ik in de 
trein richting Eindhoven en ik ga 
mijn overstap volgens de NSapp 
weer niet halen.

Tekst: Iris Geurts

2601 \ jongeren

Kinderraadslid 
Saar Peelen
De 11-jarige Saar Peelen zou graag verbetering op het gebied van 
veiligheid zien. Als lid van de Horster kinderraad probeert de 
Americaanse wat dat betreft het verschil te maken. “Meer veiligheid 
op straat zou goed zijn. Ook voor kinderen die gebruikmaken van de 
weg.” Saar zit op basisschool De Wouter en mag in haar vrije tijd graag 
korfballen. “Ook tekenen vind ik erg leuk en ik ben lid van Jong 
Nederland”, vertelt ze. Saar vindt het naast veiligheid ook belangrijk 
dat haar leeftijdsgenootjes voldoende mogelijkheden hebben om in het 
openbaar te spelen. “Eigenlijk zouden er voor iedereen speeltuinen 
moeten zijn in Horst aan de Maas.” / Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Kinderraadslid 
 Sanne Hermans
Sanne is geknipt voor het thema waarvoor ze zich binnen de 
Kinderraad inzet: verkeer. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen 
overal veilig naartoe kunnen”, vertelt ze. De 11-jarige leerlinge van 
basisschool De Wouter in America is graag buiten bezig. “Lekker 
spelen vind ik leuk, maar ook korfballen is een grote hobby van me. 
Daarnaast ben ik best creatief, ik teken en knutsel graag”, zegt 
Sanne. Ze heeft best concrete plannen wat betreft het verbeteren van 
de verkeersveiligheid in gemeente Horst aan de maas. “Meer fiets-
paden en lantaarnpalen zouden al een groot verschil maken.” 
/ Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Even voorstellen Even voorstellen

Bloedafname op 
afspraak bij VieCuri
Bij VieCuri kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Dit geldt voor alle priklocaties. U kiest zelf op welke dag en tijd u 
bloed laat prikken. En u kiest zelf waar u bloed laat prikken.

Via internet een afspraak maken 
voor bloedafname
U kunt zelf een afspraak maken.
Ga naar www.mijnVieCuri.nl en log 
in met uw DigiD. Ga naar ‘Dossier’ en 
dan naar ‘Afspraak maken’.
Kies waar u bloed wilt laten prikken. 
Kies daarna de dag en tijd. Op de 
dag en tijd van uw afspraak neemt 
u plaats in de wachtruimte. Een 
medewerker roept u naar binnen. 
Bij VieCuri Venlo en VieCuri Venray 
neemt u eerst een volgnummer.

Waar kunt u overal bloed laten 
prikken?
U kunt op meer dan dertig locaties 

terecht om bloed te laten prikken. Zo 
kunt u bij diverse wijkcentra of lokale 
medische centra terecht. Ga naar 
www.viecuri.nl/bloedafname voor 
een overzicht van alle locaties met de 
openingstijden.

Advertorial
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Bespreking poll week 03

Horst aan de Maas is de eerste Limburgse gemeente die statushouders voorrang wil gaan geven op huurwoningen. Bijna alle sociale huurwo-
ningen die de komende drie maanden vrijkomen in de gemeente, zouden in dat geval naar statushouders gaan. Omdat Horst aan de Maas voor 1 
juli onderdak moet bieden aan 77 asielzoekers met een verblijfsvergunning, wordt voor deze maatregel gekozen. Maar zou iedere inwoner niet 
een gelijke kans op een woning moeten hebben? We vroegen u want u vindt van de stelling dat statushouders in Horst aan de Maas voorrang 
krijgen op een huurwoning. 

Lisa Hewett zet vraagtekens bij de gekozen stel
ling, laat ze weten in een reactie. “Wie verzint 
deze stellingen iedere keer? Ik denk niet dat 
we ons moeten afvragen wie er voorrang zou 
moeten hebben op een woning, maar hoe we 
in deze positie zijn terecht gekomen. Jarenlang 
heeft de gemeente niet voldaan aan de marges 
voor de bouw van sociale huur woningen. Als 
de gemeente zich gewoon netjes aan ‘de regels 
en afspraken’ had gehouden, dan hadden we nu 
niet in deze situatie gezeten.” Ook Corrie keurt 

de gekozen stelling af. “Wat een rotstelling, lek
ker opruien maar. Ik ben één van de wachtenden, 
maar heb een eigen huis, dus een dak boven mijn 
hoofd. Ik kan daarom best een stapje terug doen, en 
dat doe ik ook. Het zou beter zijn als mensen met 
urgentie net zoveel kans hebben als statushouders. 
En er zijn natuurlijk véél te veel huurwoningen ver
kocht”, schrijft ze. 
Wilmie van Dooren is het niet eens met het voor
rang verlenen aan statushouders bij woningtoe
wijzing. “Ik snap dat die mensen ook een woning 

nodig hebben, maar om ze nu voorrang te geven 
is ook weer niet nodig. Mensen die al lang op de 
wachtlijst staan, staan niet voor niets op die lijst.” 
Toon van Gerven hekelt de toon van de gekozen 
stelling, over een onderwerp dat gezien de reacties 
de gemoederen behoorlijk bezighoudt in Horst aan 
de Maas. “Hebben jullie Geert Wilders als freelance 
medewerker ingehuurd om stellingen van de week 
te bedenken? De ene week nog suggestiever dan de 
andere en daarmee de aandacht afleidend van de 
werkelijke problemen in onze gemeente.”

Statushouders moeten voorrang krijgen op huurwoning

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

I ngezonden b r ief

Stationsomgeving: 10 miljoen over de balk gegooid?
Voor aanpassingen rond de stationsomgeving wil het college circa 10 miljoen euro uitgeven. Wat moest 
worden opgelost? Het verkeer stroopte op voor de spoorwegovergang. Er was sprake van fiets- en voet-
gangersonveiligheid bij het oversteken van de Stationstraat, vooral richting de school Yuverta. 
Daarnaast waren meer parkeerplaatsen nodig bij het station.

Wat doen ze met 10 miljoen? Er 
wordt een rotonde aangelegd op 100 
meter voor de spoorwegovergang, 
een compleet nieuwe weg richting 
het station, nieuwe fietspaden en 
extra parkeerplaatsen. De huidige 
weg richting station wordt afgeslo
ten. Projectresultaat na uitvoering? 
Het opstropen voor de spoorweg
overgang wordt erger. De opstel
lengte wordt korter. Geen vrije baan 
voor de afslag naar America. En de 
fiets? Die maakt een omweg. Maar 

erger, ze moeten gemiddeld circa 
zestig procent vaker een weg over
steken dan nu. En er zijn drie extra, 
hele krappe, bochten aangelegd 
met tweerichtings fietsverkeer en 
ze worden gedwongen tegen de rij
richting in om een rotonde te fiet
sen. Gevolg: meer oversteekrisico 
en ongelukken met auto’s en tussen 
fietsen onderling. Veel slechter dus. 
Voor de voetgangers geldt hetzelfde 
als voor de fietsers. Alleen wat meer 
parkeerplaatsen bij het station.

Samenvattend zijn de problemen 
niet opgelost, is 10 miljoen euro over 
de balk en fietser en voetganger de 
dupe. Kan het goedkoper en beter? 
Zeker! Schrap de rotonde. Bouw een 
fiets en voetgangersbrug over de 
Stationsstraat in het verlengde van 
de weg naar America. Korte afstan
den en veel minder overstekend 
verkeer. Olifantenpaadjes worden 
voorkomen zonder hoge en dure 
hekwerken. Schrap de nieuwe weg 
naar de rotonde, die niet nodig is en 

gebruik de vrijkomende ruimte bij 
het station om extra parkeerplaatsen 
aan te leggen. Zorg voor drie banen 
naast elkaar richting Sevenum, direct 
na de huidige verbreding voor het 
loopcentrum, zodat een aparte rij 
richting station en America mogelijk 
is naast de rij wachtenden voor het 
spoor.
Het huidige plan van het college kost 
veel en lost niets op. Er ontstaan 
meer problemen dan er verdwij
nen. Horster maat? Veel geld, geen 
oplossingen. Dat is geld over de balk 
gooien. Dat kan beter!

Andries Brantsma 
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

We kunnen er niet meer omheen. De digitalisering in het middelbare onderwijs is in volle gang. Boeken worden steeds vaker ingewisseld voor 
tablets en schrijven wordt veel vaker vervangen door typen. Zorgt deze digitalisering voor beter en passender onderwijs? Of zorgen de tablets 
voor afleiding en voor ‘vierkante ogen’ bij de leerlingen?

“Jongens en meisjes, pak de boeken er maar 
bij”, hoor je steeds minder vaak in het klaslo
kaal. En dat komt niet omdat de ijverige leer
lingen de boeken al klaar hebben liggen, maar 
omdat boeken steeds vaker worden vervangen 
door tablets. Een groot voordeel is natuurlijk dat 
alle boeken daarmee op één bron staan. Het is 
niet meer nodig om te checken welke vakken 
je vandaag hebt. Als je als leerling je tablet bij 
hebt, dan kun je in elke les meedoen en je hoeft 
geen zware boekentas meer mee te zeulen. 

Verder bereidt het leerlingen ook voor op de digi
tale wereld van vandaag de dag. Daarnaast geeft 
een digitale lesomgeving ook veel flexibiliteit voor 
docenten. Het is veel eenvoudiger om voor iedere 
leerling een passend lesprogramma op een juist 
niveau aan te bieden, dan wanneer iedereen uit 
hetzelfde boek leert.
Anderzijds is de tablet natuurlijk ook een grote 
bron van afleiding. Naast de schoolboeken kunnen 
er namelijk ook tientallen spelletjes op de tablet 
gedownload worden. Waar een docent een telefoon 

nog in kan nemen, wordt dat voor de tablet een 
lastig verhaal aangezien deze dus ook nodig is om 
de les te kunnen volgen. Daarnaast neemt scherm
tijd voor kinderen alleen maar toe op deze manier. 
Overmatig gebruik ligt daardoor op de loer, waar
door kinderen de hele dag alleen nog maar op een 
schermpje kijken.

De digitalisering het in het middelbaaronderwijs is 
een slechte zaak. Wat vindt u?

De digitalisering in het middelbare 
onderwijs is een slechte zaak

Column
Supermarkt
Boodschappen. Van welke 
afkomst, welke stand of welke 
geloofsovertuiging je ook bent: 
de wondere wereld van de 
supermarkt is niemand 
onbekend. Alhoewel, wellicht 
dat onze Willem-Alexander er 
een lakei op nahoudt die de 
boodschappen doet, maar laten 
we er even vanuit gaan dat onze 
majesteit de HALLO van deze 
week overslaat.

De schuifdeuren gaan open, 
een geurencocktail van warme 
broodjes, rauw vlees en puberende 
vakkenvullers komt je alweer 
tegenmoet. Vol goede moed 
werk ik mijn denkbeeldige 
boodschappenlijst af. Met behulp 
van de meest inefficiënte route 
vul ik gestaag mijn trekmandje, 
waarin nog enkele voedselresten 
van de vorige gebruiker zitten 
vastgeplakt. Nou, ik heb mijn 
boodschapjes bijna bij elkaar. 
Alleen sta ik al een hele poos te 
zoeken voor een rek naar mijn 
biologische volkorenpasta. Tegen 
beter weten in trek ik een knaap 
met een ‘Ik help u graag’shirtje 
aan de jas. En zoals verwacht, 
sta ik een minuut later weer voor 
datzelfde rek te staren, maar 
nu staart er een puistige tiener 
met me mee. Zonder biologische 
volkorenpasta slenter ik met mijn 
trekmandje, waarvan inmiddels 
twee wieltjes besloten hebben 
niet meer mee te doen, naar de 
kassa. En ja, voordat ik de kassa 
bereik, was ook ditmaal mijn 
zelfdiscipline weer net zo sterk als 
de koffie bij de koffiecorner en heb 
ik me toch vergaloppeerd aan de 
lekkernijen in de gang die werden 
aangeduid met het bord ‘Snoep’. 
Terwijl me het schuldgevoel alweer 
bekruipt, inventariseer ik bij welke 
langzaam vooruitschuivende 
massa ik me ga aansluiten. Nadat 
ik het beurtbalkje, wat mijn 
voorganger natuurlijk niet heeft 
neergelegd, iets te agressief op 
de iets te vettige kassaband heb 
gelegd, leeg ik langzaam mijn 
trekmandje. Ik schuif lekker mee, 
tot ik dan eindelijk aan de beurt 
ben. “9,90 euro alsjeblieft”, klinkt 
het vanachter het schermpje. 
Terwijl ik mijn pinpas tevoorschijn 
tover, denk ik alleen maar: “10 cent 
te weinig voor een pannenzegel, 
top.” Naar buiten lopend, denkend 
aan morgen, vraag ik me af: 
is Amalia eigenlijk nog vrijgezel?’

Casper Keijsers

Caspers Comeback

Auto’s gevraagd, alle merken 
loop, sloop of schade. Direct geld 
en vrijwaring, snel opgehaald. 
Tel. 06 5285 9348. 

Qigong Flow en YinYoga in Horst. 
22 lessen €175. Di YY 19u, QF 20.15u 
binnen. Wo en Vr QF 10u buiten. Diane 
06 5124 9370 www.thuisreis.nl

Rijbewijs halen?
RIJSCHOOL BIJ ELLEN Sevenum
Meld je nu aan:
rijschoolbijellen.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.
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31 januari 2023

Raadsvergadering
Op dinsdag 31 januari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een besluitvormende 
raadsvergadering. 

Raadsavond
Tijdens de raadsavond komen o.a. aan 
de orde diverse bestemmingsplannen, 
de herinrichting stationsomgeving en 
de erfgoedverordening. Kijk voor een 
volledige agenda op horstaandemaas.nl/
gemeenteraad.

Meer informatie
De openbare vergadering is in de raadzaal 
van het gemeentehuis en begint om 
20.00 uur. U kunt de vergadering ook 
live volgen via horstaandemaas.nl/
gemeenteraad en de facebookpagina van 
de gemeenteraad (RaadHadM).

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.

Broekhuizen
• Hoogstraat 4 (omgevingsvergunning inrit / 

uitweg)
Grubbenvorst
• Lottumseweg 39 (levensloopbestendig maken 

van de woning)
Hegelsom
• Pastoor Debijestraat 6 (kapvergunning)
Horst
• Doolgaardstraat 24 (kindercarnavalsoptocht 

de Doolgaard)
• Venrayseweg ongenummerd (aanvraag 

omgevingsvergunning inrit / uitweg en kap)
• Wittenbrugweg 7 (aanvraag 

dubbelbestemming)
• Wittenbrugweg 7 (aanvraag brandveilig 

gebruik)
• Venrayseweg 151 (ontwerp bestemmingsplan)
• Kerkstraat 2g (verlengen beslistermijn 

optimalisatie en uitbreiding winkelruimte)
• Stoktstraat 10 (plaatsen van een dakkapel)
• Kranestraat 33 (interne verbouwing en 

aanbrengen kozijnen)
• Vrouwboomweg 6 (aanleg zonnepanelen)

Kronenberg
• Gruttoweg 8 (gebruik bedrijfswoing als 

plattelandswoning)
Lottum
• Zandterweg naar Markt (carnavalsoptocht 

GMV de Peg)
• Horsterdijk 110a-1 tm 110a-16 (brandveilig 

gebruik tweetal gebouwen)
Meerlo
• Mgr. Jenneskensstraat 2 (toevoegen 

maatschappelijke functie)
Meterik
• Schadijkerweg naar Speulhofsbaan 

(carnavalsoptocht CV de Meulewiekers)
Sevenum
• Toverlaan 1 (wijziging leidinggevenden 

alcoholwetvergunning)
Tienray
• Kloosterstraat 19 (plaatsen van 

zonnepanelen)
Vertrokken naar onbekende bestemming
• Past Vullinghsplein 9 Grubbenvorst (23-1-

2023)

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.offi cielebekendmakingen.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.

Meld u ook aan als MooiMaker

Jan en mede-MooiMakers houden 
Meerlo iedere dag schoon

Jan Poels is vaak fi etsend te vinden in zijn dorp Meerlo. Meestal met een groene afvalzak die nét 
iets boven zijn fi etstas uitsteekt. Waarom? Omdat Jan een echte “MooiMaker” is. Wanneer hij 
afval ziet liggen raapt hij het direct op. Dit mooie vrijwilligerswerk doet hij inmiddels al jaren. 
Jan wil iedereen dan ook aanmoedigen om gewoon mee te doen: “Probeer vaker gewoon iets op 
te rapen. Is het niet van jou? Dat is niet erg. Wanneer je het opruimt ziet het er gewoon weer netjes 
uit. En is het is maar een kleine moeite.”

Jan is niet de enige MooiMaker in Meerlo, 
er zijn ongeveer acht vaste vrijwilligers die 
ieder in hun eigen gebied het zwerfafval 
opruimen. Zo maken zij iedere keer 
de omgeving weer een beetje mooier! 
Het opruimen van zwerfafval heeft nog 
meer voordelen volgens MooiMaker Jan: 
“Je bent lekker buiten in de prachtige 
natuur. Wat wil je nog meer? Daarbij voel 
ik mij altijd voldaan wanneer alles er weer 
netjes bij ligt in ons dorp.” 

Samen tegen zwerfafval. Meld u ook aan!
Wij zijn ontzettend blij met de bevlogen inzet 
van Jan en de ruim 500 (!) MooiMakers die 
Horst aan de Maas rijk is! Deze vrijwillige 
inzet ondersteunen wij graag. Dus wilt 
u ook bijdragen aan een gezonde en 
duurzame leefomgeving? Meld u dan aan als 
MooiMaker. Wij zorgen dan voor de benodigde 
materialen, zoals een afvalgrijper, om het 
zwerfafval op te ruimen. Wilt u meer weten? 
Lees dan verder op onze website: 
www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen

Kansen voor windenergie in Horst aan de Maas

Uitnodiging bijeenkomst gebieds-
ontwikkeling A73-Maaslijn
De gemeenteraad heeft in het gebied A73-Maaslijn drie gebieden aangewezen om te onderzoe-
ken of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. Dit zijn Klaver 11, Witveld en 
Hoogheide. Hierbij hebben we de opdracht meegekregen om ook te kijken naar de toekomstige 
ontwikkelingen voor landbouw, natuur en leefbaarheid.

Om tot een gebiedsontwikkeling te komen, 
worden er diverse onderzoeken uitgevoerd 
zoals de milieutechnische analyse, de sociale 
haalbaarheid en er wordt een businesscase 
opgesteld. De eerste resultaten van de 
milieutechnische analyse zijn nu bekend. 
Er zijn een aantal opstellingen geschetst waar 
wind molens kunnen komen te staan. In Klaver 
11 lijkt het plaatsen van windmolens op dit 
moment niet mogelijk. 

Informatieavond 16 februari
Om iedereen te informeren over deze resul-

taten, samen met de tot nu toe opgehaalde 
informatie van betrokkenen in het gebied, 
organiseert gemeente Horst aan de Maas 
voor alle geïnteresseerden in de buurt van het 
gebied een informatiebijeenkomst. Wilt u op 
de hoogte gebracht worden van de nieuwste 
ontwikkelingen en wilt u meepraten? 
Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst op 
16 februari via onze website: 
www.horstaandemaas.nl/
ontwikkelingen-a73-maaslijn-haalbaarheid-
windmolens
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing. 

Alles moet anders, toch?

Lef, durf en moed tonen

Dat is wat ik vaak hoor als de term ‘bestuurlijke vernieuwing’ voorbij 
komt. Voor mij is dat niet het uitgangspunt of vertrekpunt als je het 
daar over hebt.

Wat goed was en goed is, 
moet je juist vooral willen hou
den. Terugkijken mag, maar dan 
vooral om te leren voor morgen. 
Bestuurlijke vernieuwing is voor mij 
iets wat bij jezelf begint en wat je 
uiteindelijk samen gaat doen. Dat 
samen doen kan en moet wel anders 
in mijn optiek. Meer en beter naar 

elkaar luisteren. Zowel binnen de 
fracties onderling, als ook raad en 
college/ambtelijk apparaat en tussen 
de raad en de samenleving.
Meer kijken en handelen naar 
de geest van de wet/kader dan 
naar de letter van de wet. Elkaar 
meenemen vanaf het begin in de 
grotere dossiers helpt daarbij ook. 

Dus niet op het einde van een proces 
er iets van vinden, maar meedenken 
en werken aan oplossingen die 
uiteindelijk het beste zijn voor onze 
gemeente. Moeten we dan niet 
meer kritisch zijn, mogen we dan 
geen vragen meer stellen? Natuurlijk 
moeten we dat, maar dan wel met 
de grondhouding. “Hoe komen we 
samen tot de beste uitkomst”. Te 
vaak hoor ik de term ‘bestuurlijke 
vernieuwing’ nog als iemand het 
ergens niet mee eens is. Daar 

zou ik van weg willen en ik zou 
er naartoe willen dat we op basis 
van vertrouwen de samenwerking 
opzoeken. Durven los te laten en echt 
sámen werken aan samenwerken. 
Dat is mijn wens voor dit jaar.

John Jenniskens

De beslissing van het college om sociale huurwoningen enkel nog toe 
te wijzen aan statushouders voor de komende drie maanden toonde 
lef en dapperheid, aldus de coalitiegenoten tijdens de raadsavond van 
17 januari. Maar is dat wel de drijfveer?

Wethouder Bouten zei tijdens deze 
raadsvergadering: “Het risico is dat 
de provincie een pand opkoopt in 
Horst en dat ombouwt voor de huis
vesting van bijvoorbeeld 150 sta
tushouders en de rekening daarvan 
bij de gemeente neerlegt.” Niet lef, 
durf of moed, maar angst was dus 

de werkelijke drijfveer achter deze 
beslissing.
Er werd door de coalitie veel bij
gehaald om de ware reden te ver
bloemen, van woningcrisis tot 
stikstofcrisis en van Poetin tot sociale 
huurwoningen. Zelfs verkiezings
programma’s uit 2016 werden uit de 

mottenballen gehaald. In mijn bele
ving heeft Poetin echt geen invloed 
op de 180 woningmutaties in Horst 
aan de Maas. Het feit dat er bewust 
of onbewust zes woningen te weinig 
zijn toegewezen aan statushouders 
in 2022, is gewoon een fout geweest. 
Fractievoorzitters van enkele coali
tiepartijen wilden echter niet terug
kijken op het verleden en ontweken 
de discussie of er wellicht andere 
beslissingen genomen hadden moe
ten worden.

Inderdaad, terugkijken lost het hui
dige probleem niet op, maar met 
evaluatie kun je wel handvaten vin
den om te voorkomen dat het in de 
toekomst opnieuw gebeurt. Door 
terug te kijken kun je leren van je 
fouten en vooral als je dan ook deze 
fouten erkent. Dat is pas lef, durf en 
moed tonen.

Joep Peeters, Burgerraadslid

CDA Horst aan de Maas

VVD Horst aan de Maas
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Onacceptabel

Polarisatie

Voorrangsregeling statushouders

Zeker zijn van een eerlijk inkomen

Onze mailbox maakte overuren de afgelopen week. Ook jij hebt het 
vast wel meegekregen: bijna alle sociale huurwoningen die de 
komende drie maanden vrijkomen in Horst aan de Maas, gaan naar 
statushouders

Horst aan de Maas is de eerste 
gemeente in Limburg die statushou
ders voorrang geeft. Twee andere, 
maar dan stedelijke, gemeentes in 
Nederland gingen ons voor: Utrecht en 
Amersfoort. Maar Horst aan de Maas 
doet er nog een schepje bovenop. 
Het college alhier heeft beslist dat zij 

drie maanden geen woningen uitge
ven aan onze eigen inwoners. Onze 
voorgangers in Utrecht en Amersfoort 
hadden dit voor zes weken staan. De 
beslissing van het college om sta
tushouders voorrang te verlenen 
op onze eigen inwoners schoot bij 
veel inwoners ook echt in het ver

keerde keelgat. Hoezo we behande
len iedereen gelijk? Artikel 1 van de 
grondwet is heel duidelijk: allen die 
zich in Nederland bevinden, worden 
in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie op welke grond dan ook, 
is niet toegestaan. Ons inziens wordt 
artikel 1 hier absoluut niet opgevolgd. 
Zo ontvingen wij berichten van inwo
ners die binnenkort letterlijk met kin
deren op straat staan. Zelfs een vrouw 
die nog moet gaan bevallen. Onze 
fractie heeft direct een interpellatie

debat aangevraagd, maar helaas is 
deze niet geaccepteerd door de raad. 
Afgelopen dinsdag hebben we tijdens 
de raadsavond wel een reactie gekre
gen op onze gestelde vragen, maar 
dit waren helaas niet de antwoorden 
die wij zochten. Wij vinden dit besluit 
absoluut onacceptabel en niet uit te 
leggen aan inwoners van Horst aan 
de Maas die al jaren op de wachtlijst 
staan.

Imke Emons 

In de landelijke politiek gaat het er vaak over: polarisatie. Bij polarisa-
tie gaat het erom de verschillen tussen bepaalde groepen uit te ver-
groten. Dit is een handige manier om jezelf of je politieke partij te 
profileren en duidelijk te maken waar je voor staat. Wanneer dit enigs-
zins met mate en enkel tussen politieke partijen wordt gedaan, is hier 
niet zoveel mis mee.

Echter, vaak wordt het ook gebruikt 
om groepen in de samenleving tegen 
elkaar op te zetten. Zo kan je bijvoor
beeld beweren dat het woningtekort 
wordt veroorzaakt door migranten. 
Ondanks dat dit niet waar is (ook 

zonder migranten is er namelijk een 
enorm tekort op de woningmarkt), 
wakkert het een gevoel van onrecht
vaardigheid en woede aan bij veel 
mensen. Hierdoor wordt de onvrede 
alleen maar groter, wat in extreme 

gevallen zelfs kan leiden tot bedrei
gingen en geweld. Een politicus kan 
bij het doen van zo’n uitspraak mooi 
met zijn vuist op tafel slaan, zich 
opwinden, verontwaardigde berich
ten twitteren en natuurlijk, en daar 
gaat het om, stemmen winnen. Het 
feitelijke probleem, te weinig wonin
gen, wordt er echter niet mee opge
lost.
Natuurlijk is het belangrijk om kri
tisch te zijn, en gevoelige onder
werpen hoeven niet gemeden te 

worden. Maar wil je resultaten boe
ken en problemen oplossen dan zal 
je je ook constructief moeten opstel
len. Samen de schouders eronder 
levert altijd meer op dan enkel ver
schillen uitvergroten en ruzie maken.

Chiel Pel

De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de ‘voorrangsregeling’ voor statushouders bij het 
toewijzen van sociale huurwoningen. Essentie begrijpt de frustratie van onze inwoners, maar steunt deze 
tijdelijke maatregel wel. We leggen graag uit waarom. 

Er komen veel vluchtelingen naar 
Nederland. Gemeenten hebben de 
wettelijke verplichting om status
houders onderdak te bieden in een 
sociale huurwoning. Ook Horst aan 
de Maas heeft de verplichting om 
statushouders onderdak te bieden, 
maar krijgt dit niet goed voor elkaar. 
Waarom? We hebben simpelweg te 

weinig woningen. Dat roepen we als 
Essentie al een aantal jaren en we 
zetten al langer in op meer en sneller 
bouwen. 
De gemeente heeft de verplichting 
om vóór 1 juli onderdak te bieden 
aan 77 statushouders. Daarvoor zijn 
ongeveer 30 sociale huurwonin
gen nodig. Veruit de meeste soci

ale huurwoningen zijn van Wonen 
Limburg. Deze corporatie heeft ruim 
2.100 woningen in onze gemeente. 
Als er woningen van Wonen Limburg 
vrijkomen (we zetten dus niemand 
op straat), worden de eerste dertig 
woningen toegewezen aan status
houders. Dit voor maximaal drie 
maanden en 77 personen. We huis

vesten dus niet meer dan de wet
telijke verplichting. Zo lopen we de 
achterstand die we hebben in. Doen 
we dat niet, dan neemt de provincie 
de regie over. We staan dus wel met 
de rug tegen de muur. 
Zijn we blij met deze maatregel? 
Nee, want het voelt oneerlijk. Dit is 
een stevig dilemma en geen gemak
kelijke keuze. Vooral voor de mensen 
die al jaren op de wachtlijst staan. 
Het leidt er helaas toe dat woning
zoekenden langer moeten wach

ten voordat zij een woning kunnen 
betrekken. 
De enige echte oplossing die we zien 
is keihard werken aan het realise
ren van nieuwe en extra woningen. 
Daarbij moeten we ook inzetten 
op extra tijdelijke (flex)woningen. 
Daar zetten wij ons voor in, zodat 
Horst aan de Maas een fijne woon
gemeente blijft voor iedereen. 

Bram Hendrix, fractie

Er zijn wel 133 vacatures per 100 werklozen in Nederland. Het lukt een 
grote groep mensen die graag aan de slag zou willen niet om werk te 
vinden. Hoe kan dat? Door flexibilisering en technologie wordt onze 
arbeidsmarkt steeds onzekerder.

Voor een groep mensen is het vinden 
van werk door deze ontwikkeling 
niet meer vanzelfsprekend. De PvdA 
pleit daarom voor basisbanen. Een 
betaalde baan in de publieke sector 
waarmee mensen weer meedraaien 
in de maatschappij en bijdragen aan 
een betere samenleving. En daarvoor 

willen we fatsoenlijk betalen. Denk 
bijvoorbeeld aan een conciërge die 
het schoolplein netjes houdt en kin
deren helpt met het plakken van een 
band. Of een wijkhulp, die langsgaat 
bij ouderen en daarmee vereenza
ming voorkomt of andere soorten 
werkzaamheden in dorpshuizen of 

bij verenigingen. 
Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen kan meedraaien in de 
maatschappij en dat iedereen 
zeker is van een eerlijk inkomen. 
Werk is namelijk zoveel meer 
dan alleen geld verdienen. Werk 
kan voldoening geven en door 
werk kun je jezelf ontwikkelen en 
contacten leggen. Door het creëren 
van basisbanen kunnen mensen 
die nu ongewild aan de kant staan 
aan de slag. Die mogelijkheid 

willen we iedereen bieden, niet 
verplichten. We zien al dat het kan, in 
Groningen bijvoorbeeld. Daar worden 
basisbanen ingezet om langdurig 
werkloze mensen weer mee te laten 
draaien. Daarmee dragen ze bij aan 
leefbare dorpen en wijken. Met 
basisbanen kunnen we Nederland 
mooier en socialer maken.’

Marjolein Selen, burgerraadslid

BVNL

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Essentie

PvdA Horst aan de Maas

2601 \ politiek
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Succesvol tweede weekend LWK voor HZPC
Deel twee van de Limburgse Winterkampioenschappen zwemmen werd zaterdag 21 en zondag 22 januari 
gehouden in Sittard. Dit weekend was het vervolg van het eerste weekend, dat vorige week plaatsvond in 
Horst. Door HZPC werden er wederom mooie resultaten neergezet. In totaal werden er vier gouden, tien 
zilveren en vier bronzen medailles behaald.

De meeste individuele medailles 
werden ook dit weekend gewonnen 
door Tijn van Kuijk. Hij behaalde een 
gouden medaille op de 100 meter 
schoolslag, 50 meter vlinderslag, 200 

meter schoolslag en zilver op de 100 
meter vrijeslag. Ook Koen Koster mag 
zich Limburgs kampioen noemen op 
de 400 meter wisselslag.
Zilveren medailles werden gewon

nen Jesse Jacobs (400 meter vrijes
lag), Meike van de Ree (200 meter 
rugslag, 200 meter wisselslag), Sjors 
Lemmers (200 meter vlinderslag, 
100 meter rugslag), Koen Koster (200 

meter schoolslag), Fleur Veens (50 
meter schoolslag) en Floor Weijmans 
(200 meter vrijeslag). Ook het 
gemengde estafetteteam, bestaande 
uit Guido Jacobs, Fleur Veens, Stephan 
Sjeptoera en Koosje Versteeg) won bij 
de junioren zilver op de 4 x 50 meter 
wisselslag. Er werden in totaal vier 
bronzen medailles gewonnen door 
Benthe van de Ree (200 meter rug
slag), Jesse Jacobs (100 meter school

slag, 200 meter schoolslag). Het 
heren estafetteteam (Tijn van Kuijk, 
Jesse Jacobs, Sjors Lemmers en Koen 
Koster) won ook brons op de 4 x 100 
meter vrijeslag. Diegene die geen 
individuele medaille wonnen, gin
gen naar huis met mooi persoonlijke 
records.

Tekst: HZPC

Twee keer brons in Groes-
beek voor budoclub Horst
Er werd afgelopen weekend weer gejudood. Op zondag 22 januari 
hebben twee judoka’s een welverdiende bronzen medaille gescoord 
op het breedtesport-judotoernooi in Groesbeek.

Jorn Jansen heeft goed gejudood in 
de klasse tot 36 kilo en met goed 
judo en een mooie ippon de derde 
plek gehaald in zijn klasse. Siem 
van Lipzig zat in een grote poule, 
verloor de eerste wedstrijd, maar 
wist daarna alle partijen te win
nen met ippon om zo toch een 
derde plek te bemachtigen in de 

klasse tot 48 kilo. Cas Hagens heeft 
zondag ook hard gevochten, maar 
de poule was dit keer nog iets te 
zwaar. Al met al een goed resul
taat om mee terug naar Horst te 
nemen.

Tekst: Budoclub Horst

Oxalis creëert veel kansen 
en pakt de winst
Deze week stond Rietvogels/Eurogirls op het programma voor 
korfbalvereniging SV Oxalis. De wedstrijd werd gespeeld in 
Westerhoven, waar Oxalis belangrijke punten kon halen. De dames 
wonnen met 9-14.

De dames van Oxalis begonnen 
vastberaden aan de wedstrijd. 
Echter wist Rietvogels/Eurogirls als 
eerste te scoren, maar daar werd 
al snel een antwoord op gegeven 
door de 11 te maken. Hierna ging 
het een tijdje gelijk op, maar Oxalis 
wist vlak voor rust de score uit te 
breiden tot 35.
Na de rust werd de korf vaker 

gevonden en zo werd de voor
sprong behouden. Na een goede 
tweede helft werd het fluitsignaal 
gegeven bij een score van 914 en 
gingen de punten mee naar huis. 
Zondag 29 januari staat de eerste 
thuiswedstrijd van 2023 op het pro
gramma om 13.30 tegen DSV.

Tekst: SV Oxalis

VC Set Up wint uitwedstrijd
Na het goede begin van de tweede seizoenshelft, stond zaterdag 21 
januari de wedstrijd van volleybalvereniging VC Set Up tegen 
SOMAS/Activia DS5 op het programma. De dames van Set Up 
wonnen de uitwedstrijd vrij makkelijk met 0-4.

Meteen aan het begin was al dui
delijk dat de dames van Set Up 
goed opgewarmd waren. De eerste 
set werd gewonnen met 1625.
In de tweede set gingen de teams 
in het begin gelijk op. Er werd van
uit SOMAS/Activia nog even ergens 
geroepen dat er een opstellingsfout 
was. Desondanks raakte zij daar 
meer mee van het padje dan Set 
Up. Waar de teams tot 1212 gelijk 
op bleven gaan, was dat hierna ook 
snel voorbij. Twee degelijke ser
vicereeksen van Mirthe en Marlon 
zorgden ervoor dat deze set snel 
afgerond werd. Wederom 1625 
winst.
Set nummer drie hing in elkaar van 
allerlei kunstjes, die allemaal luk
ten. Ballen werden met de voeten 
van de grond gehaald en iedereen 

bevond zich op de meest bijzon
dere momenten op de juiste plek
ken. Deze sterke set, waarin Set Up 
continu een voorsprong had, werd 
gewonnen met 1825.
Vier punten hadden de dames 
al binnen, maar het vijfde punt 
wilden ze ook graag meenemen. 
Zonder te moeilijk te doen gooide 
Marlon nog zo’n serviceserie erin. 
Hierna was SOMAS/Activia er ook 
wel klaar mee. Het was een sterke 
set die zakelijk werd gewonnen 
met 1125.
De dames slaagden er dus in 
alle punten mee te nemen naar 
Meerlo. Zaterdag 28 januari komt 
Hyundai Peter Janssen Stravoc DS2 
op bezoek in Meerlo. Om 18.00 uur 
wordt de wedstrijd gespeeld in 
‘t Brugeind.
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Soemeersingel 3  |  5759 RB Helenaveen  |  cafetariatveen.nl

Kom jij ons team versterken?
Eethuis en Cafetaria ’t Veen ligt aan de Helenavaart in Helenaveen, een gezellig terras 
aan het water midden in de mooie Peel. Elke dag opnieuw leveren we samen een 
topprestatie om onze gasten naar hun zin te maken. Houd jij van hard werken en 
plezier? Dan pas je prima in het team van Eethuis en Cafetaria ’t Veen!

Eethuis en cafetaria ’t Veen is per direct op zoek naar een 

Horeca Medewerker!
Cafetaria en Eethuis ’t Veen wil graag een man of vrouw ontmoeten die de rol gaat vervullen 
van Horeca Medewerker. Ben jij een echte gastheer of gastvrouw voor onze gasten en vind je 
het leuk om samen met ons je van tevreden klanten enthousiaste klanten te maken? Lees dan 
snel verder!

Wat kun je laten zien?
Heb jij gastvrijheid en kwaliteit echt hoog 
in het vaandel staan? Dan kun jij het 
verschil maken! Je doet dingen met plezier, 
enthousiasme en geeft je gasten de aandacht! 
Daarnaast ben je een echte teamplayer, 
proactief en neemt initiatief. Ben je op zoek 
naar een nieuwe uitdaging? Dan bij jij de 
persoon die we zoeken!

Wat neem je mee?
• Je passie voor gasten
• Je bent het visitekaartje van het cafetaria en 

eethuis
• Je bent het enthousiasme zelf
• Je bent een echte aanpakker
• Je proactieve en initiatief nemende houding
• Je gemak om samen te werken
• Je bent gedreven
• Gastvrij
• Een goede beheersing van de 

Nederlandse taal

Wat hebben wij te bieden!
• Een gezellig en hecht team om mee 

samen te werken
• Fijne werksfeer en regelmatig gezellige 

uitjes en activiteiten
• Part-time dienstverband 

(vanaf 20 tot maximaal 36 uur per week)
• Werktijden tussen 10.00 uur en 21.00 uur
• Weekenden in overleg
• Goed salaris op basis van ervaring 

en kwaliteiten
• Flexibiliteit
• Eigen verantwoordelijkheden 

Voel jij je aangesproken? 
Reageer dan direct via info@
cafetariatveen.nl
of bel naar 06 50 94 10 10. 
We maken graag kennis met je, 
de koffi  e staat klaar.
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Hovoc Dames 1 verliest eerste 
thuiswedstrijd van 2023
Op zaterdag 21 januari stond voor de dames van volleybalclub Hovoc de 
eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar op de planning tegen Voleco 
dames 1 uit Lek en IJssel. De thuiswedstrijd werd met 1-3 verloren.

De eerste set ging redelijk gelijk op. Er 
werd aan beide kanten goed gewerkt 
en voor elke bal gegaan. De Horster 
dames kwamen minder gemakkelijk 
tot scoren, waardoor er lastig punten 
gemaakt werden. Toch konden ze door 
tactische balletjes en mooie services bij 
blijven. Echter bleef Voleco weerstand 
bieden. Voleco won de set met 2125. 
Zaak was dus voor Hovoc om het in de 
tweede set anders aan te pakken. 
In set twee begonnen de dames 
vol goede moed om nu wél aan het 
langste eind te trekken. Er werd een 
goede servicedruk gezet waardoor de 
tegenstander minder makkelijk in het 
eigen spel kon komen. Aan de kant 
van Hovoc werden ballen goed afge
maakt en stond ook het block als een 
echte muur, waar afgelopen week op 
getraind was. Er werden langere rally’s 
gespeeld die vaak in het voordeel voor 
Hovoc eindigden. Met een stand van 
2518 was de tweede set dan ook voor 
Hovoc. 
De derde set moest het vuur bij de 
dames in de ploeg blijven, om ook 
deze set binnen te halen. De dames 

probeerden hun hoofd koel te hou
den en door te gaan met waar ze mee 
bezig waren: volleyballen. Ze kwa
men weer bij tot 2123 en wisten dat 
setwinst mogelijk was. Echter werd 
er bij matchpoint door de scheidsrech
ter besloten dat de bal door Hovoc te 
langzaam werd teruggerold, wat leidde 
tot een rode kaart en een punt voor de 
tegenstander. De derde set werd met 
2125 door Voleco gewonnen.
Het doel was om in de vierde set te 
laten zien wat de dames in hun mars 
hadden en te knokken voor elke bal. Ze 
begonnen sterk en hadden een aan
tal mooie servicereeksen. De tegen
stand van Voleco bleef ook in deze 
set echter sterk. Beide teams wilden 
de set winnen en lieten dit in hun 
spel duidelijk zien. Het ging lang erg 
gelijk op en boven de 20 werd het erg 
spannend. Mooie blocks en aanval
len zorgden ervoor dat de wedstrijd bij 
de 25 punten nog niet beëindigd was. 
Uiteindelijk wist Voleco ook deze set 
met 2628 te winnen. Zij konden met 
13 winst terugreizen naar Ouderkerk 
aan de IJssel.

VC Trivia boekt tiende 
competitiezege op rij
De dames van VC Trivia gingen op zaterdagmiddag 21 januari op bezoek 
bij de rode lantaarndrager, Vocala uit Oeffelt. Ook in de tiende competi-
tiewedstrijd wist VC Trivia te overtuigen met bij tijd en wijle sterk 
aanvalsspel, Vocala ging hard onderuit met 0-4.

In een koude hal in Brabant moes
ten de dames van VC Trivia zelf voor 
de nodige lichaamswarmte zorgen, 
dit lukte vooral door fel en fanatiek 
aan de start te verschijnen. Door een 
goede servicedruk kon VC Trivia al 
snel haar eigen spel spelen, namelijk 
het spel van de tegenstander dusda
nig ontregelen dat ze geen aanvals
druk kunnen zetten en daarop meteen 
de eerste rallybal scoren. VC Trivia 
speelde snel en met veel beleving. Ze 
pakte de eerste set overtuigend met 
1325.
Ook voor de trouwe fans van VC Trivia 
was het afwisselende aanvalsspel een 
genot om naar te kijken. Met name 
Danique Oomen was weer op dreef en 
ook nu pakte haar oudere zus, Laura, 
op de diagonaal het heft in handen. 
Doordat VC Trivia vrijwel iedere side

out wist te scoren, kwam Vocala geen 
moment in de wedstrijd. De dames 
van Trivia wonnen de tweede set met 
gelijke cijfers.
Zoals zo vaak hield de coach van VC 
Trivia niet vast aan het basisteam dat 
aan de start verscheen. Er werd weer 
veel gewisseld en dit had nauwelijks 
effect op het resultaat. De derde set 
werd met 1425 gewonnen.
VC Trivia liet het hier niet bij en ging 
voor de volle buit. Dit lukte, mede 
dankzij Teuntje van Rengs. Ze kreeg 
het voor elkaar om drie keer achter 
elkaar een ace te scoren via de net
band. VC Trivia won de laatste set met 
1825, waardoor het een ruime voor
sprong heeft gepakt op de concurrent 
voor bet kampioenschap. 

Tekst: VC Trivia Piet Renders wereldkampioen 
met eigen London Fancy
Piet Renders uit Hegelsom heeft met zijn onlangs wereldwijd erkende kanariesoort London Fancy deelge-
nomen aan het wereldkampioenschap zang- en siervogels van de C.O.M. in Napels, Italië. Meer dan twintig 
jaar was hij bezig met het terugkweken van de tot voor kort uitgestorven kanariesoort. Op het wereld-
kampioenschap behaalde Renders één keer zilver en één keer goud en werd dus wereldkampioen. 

Green4Retail BV gevestigd in Venlo, is inmiddels ruim 15 jaar een betrouwbare en professionele 
partner leverancier van een toonaangevende en succesvolle retail in Nederland. We zijn 
onderdeel van de Dutch Flower Group (DFG). Onze passie voor tuinplanten, perkplanten en 
tevreden klanten is groot. Vanwege groei zijn wij op zoek naar: partime planten inpakkers.

Wat ga je doen?  
Ompakken van prachtige bloemen en planten 
zoals violen, primula’s, perkplanten en diverse 
tuinplanten.

Jouw taak?
Samen met een klein en gezellig team pak je in 
onze geconditioneerde verwerkingshal de planten 
over op plantenkarren Het klinkt als een vrij 
simpele baan, maar het vergt wel wat inspanning, 
handigheid en nauwkeurigheid.

Werkdagen en –tijden
Jij bent bijna elke dinsdag, en evt. woensdag of 
donderdag beschikbaar en flexibel inzetbaar. Jouw 
werktijden zijn van 08:00 – 17:00 en in overleg kun 
je een ½ uurtje later beginnen, en ben je bereid om 
soms langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een bijbaan als planten inpakker voor

8 tot max. 20 uur per week.
• Een bruto uurloon van >21 jaar = €13,50
• Reiskosten vergoeding in overleg.
• Werken in een klein gezellig team.

Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en denkniveau en het 

spreken van de Nederlandse taal 
• Je bent een harde en flexibele werker en 

enthousiast om aan de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van 1 maart tot 1 juli.
• Ook vitale 65 plussers zijn welkom.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en 
voldoe je aan de eisen?
Stuur dan voor 6 februari een korte mail met je 
motivatie en CV naar: info@green4retail.nl en we 
nemen zo snel mogelijk contact met je op!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
PARTIME PLANTEN INPAKKERS

BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

Crist Coppens

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

Alleen dinsdag 31 januari 2023

Gepaneerde schnitzels (4 stuks)

halve prijs
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Stijn Arts zestiende zomerprins
Stijn Arts is uitgeroepen tot zestiende Zomerpreens, samen met zijn adjudanten Niek Faasen en Guido 
Derks zal hij de zomercarnaval voorop gaan. Op zondag 5 februari houdt het prinselijk trio hun oefenre-
ceptie in café De Beurs en de zomercarnaval wordt gevierd op zaterdag 15 juli.

Prins Tom den Urste 69e Prins 
van CV de Geiten Tienray
Met trots zijn zaterdag 21 januari de nieuwe prins en prinses van 
CV de Geiten gepresenteerd in Tienray. Het is de beurt aan 
Tom Knoops om als de nieuwe heerser van het Geitenriek er een 
fantastisch carnaval van te maken.

Prins Tom Knoops den Urste, zijn 
prinses Charlotte Jacobs en kin
deren Siebe en Daantje gaan dit 
jaar voorop in de polonaise. Tom is 
werkzaam bij K.E.C. te Gennep en 
Charlotte is kapper aan eigen huis. 
Samen gaan ze er een mooie car
naval van maken onder het motto: 
“Dizze carnaval zeker nie badmin
tonne ien de zaal, kom naor de 

Geitestal en mak daor veul kabaal.”
Prins Tom houd zijn receptie op 
zaterdag 11 februari van 19.30 
tot 21.30 in de Geitenstal aan de 
Bernadettelaan 10 in Tienray. Er 
volgt een feest met onder andere 
een optreden van Goed Zat.

Beeld: Fotohuis Venray

Nieuwe jeugdprins en -prinses 
van CV de Geiten gepresenteerd
Prins Mika den Urste en Prinses Vera zijn dit jaar de jeugdprins en 
-prinses van CV de Geiten in Tienray. Zij werden zondag 22 januari 
gepresenteerd. 

Prins Mika Pelzer den Urste, prinses 
Vera Wijnen den Twedde, hofdames 
Amy Huberts en Tatiana Janssen en 
vorst Jeffrey Jenneskens gaan er 
samen een energieke carnaval van 
maken onder het motto: “Dees daag 
hebben wej genne tied um sushi te 
eate, mar gaon wej unne carnaval 

viere um noeits te vergeate.” Dit 
jeugdprinsenpaar heeft zijn recep
tie op zondag 19 februari van 16.00 
tot 17.00 uur in de Geitenstal aan de 
Bernadettelaan 10 in Tienray. Erna 
volgt een groot feest. 

Beeld: Fotohuis Venray

Hallo  
toekomstige brugklasser! 

Open huis
donderdag 2 februari
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Boerenbruidspaar 
De Klotbultjes
Francy van der Zwaan-Maas en Willem van der Zwaan zijn het 
nieuwe boerenbruidspaar van het Klotbultjesrijk Griendtsveen. 
Tijdens carnaval zullen ze doorgaan als Francy ‘van Willemke, van 
Theet d’n boer, en van s’Miek van schoapen Mart’ en Willem ‘van 
koeie Peer van Wimke Zwaan van neffe ’t kanaal’. Carnavalsmaandag 
20 februari worden zij om 16.30 uur in de onecht verbonden op het 
plein voor de kerk in Griendtsveen.

Nieuwe jeugdprins in 
Griendtsveen
In Griendtsveen is Daan van der Sterren uitgekomen in gemeen-
schapshuis De Zaal als jeugdprins Daan de 2e van CS De Klotbultjes. 
Samen met zijn adjudant Tijn Hikspoors zal hij de jeugd van 
Griendtsveen voorgaan in de polonaise. Daan is 15 jaar oud en zit op 
het Hub van Doorne College. Zijn hobby’s zijn Formule 1, gamen en 
met vrienden hangen. Tijn is 14 jaar oud en zit op het Alfrink College. 
Zijn hobby’s zijn gamen en met vrienden hangen. Het motto van de 
hoogheden is “Met ons als prins en adjudant maken wij een feest in 
heel Klotbultjesland”.

Prins Teun I nieuwe heerser 
van de Meulewiekers
Teun Jakobs is op zaterdag 21 januari uitgeroepen als ‘prins Teun 
d’n iërste’. Hij is de 57e prins van de Meulewiekers uit Meterik. 
Prins Teun I wordt in zijn regeerperiode bijgestaan door prinses 
Isa Gooren en adjudanten Gido Vermeer en Rick Hesen.

Met Prins Teun I hebben de 
Meulewiekers een sportieve 
en tevens actieve prins in huis 
gehaald. Hij speelt in het eerste 
elftal van RKVV Volharding, bezoek 
regelmatig festivals en concerten 
en gaat graag op stap mijn zijn 
vriendengroep ‘Ponyclub de dolle 
hoef’. Prins Teun I is op dit moment 
duaalstudent aan de opleiding tot 
hartfunctielaborant en werkt hier
bij in het Amalia Kinderziekenhuis 
in Nijmegen. Teun’s vriendin Isa 

staat hem deze periode bij als 
prinses. Adjudanten Gido en Rick 
zijn beide goede vrienden van de 
prins. Prins Teun I zal samen met 
zijn prinses Isa en adjudanten Gido 
en Rick op zondag 12 februari om 
13.11 uur receptie houden in MFC 
De Meulewiek. Deze is versierd in 
het thema van dit jaar, ‘Leave in de 
Brouwereej’, en Spik en Span zorgt 
voor de muziek.
Voor meer informatie, kijk op 
www.demeulewiekers.nl

Herman Brood 
tribute bij 
OJC Canix
The Brood, een Herman Brood 
tributeband uit Weert, zal zater-
dag 28 januari op het podium 
staan bij OJC Canix. In het voor-
programma staat de Horsterse 
band Fishnet Stockings.

‘The Brood’ is een tribute aan Herman 
Brood & His Wild Romance en speelt 
Hermans beste rock ‘n roll hits als 
Rock ‘n Roll Junkie, Never Be Clever en 
Saturday Night. ‘The Brood’ houd de 
muzikale erfenis van Neerlands groot
ste rock ‘n roll legende springlevend. 
Meer info via Canix.nl

Lex Uiting bij 
BreakOut Horst
Wereldkankerdag vindt plaats op 
zaterdag 4 februari. Lex Uiting 
geeft op deze dag een interview 
aan Ken Driessen bij BreakOut 
(Venrayseweg 116, Horst). 

Ken heeft recent stichting Kankerpraat 
opgericht. Naar aanleiding van zijn 
eigen ervaring en proces waarin hij 
zat en zit en wat dit met zijn naasten 
doet krijgt hij de gelegenheid om dit 
tijdens het interview toe te lichten. Hij 
vertelt over stichting Kankerpraat en 
waarom deze stichting zo nodig is.
Toegang is gratis. Er staan collectebus
sen en na afloop is er ruimte voor vra
gen, na te praten en een kopje koffie 
te drinken. Aanvang is van 15.00 tot 
17.00 uur.
Tevens is er op zondag 5 maart 
een tweedehands Kledingmarkt bij 
BreakOut waarvan een gedeelte ook 
ten goede komt aan de Stichting. 
Aanvang 13.00 uur en einde 17.00 uur.

Literatuurtje 
met Israel van 
Dorsten
Dit jaar in maart is er de 
Boekenweek met het thema ‘ik ben 
alles’. Ter ere hiervan geeft Israel 
van Dorsten op maandagavond 13 
maart een lezing bij BiblioNu in 
Horst. Hij is één van de kinderen 
uit Ruinerwold, het gezin dat 
jarenlang in een boerderij woonde 
zonder dat iemand er erg in had.

Bijna 3,5 jaar na zijn vlucht uit de boer
derij in Ruinerwold vertelt Israel van 
Dorsten zijn verhaal in het boek ‘Wij 
waren, ik ben’. In het boek beschrijft 
hij zijn leven in die tijd. De geloofs
overtuigingen van zijn vader waren 
zijn realiteit. In oktober 2019 maakte 
hij zich definitief los uit de wereld van 
zijn vader, die hem 25 jaar lang in zijn 
macht had.
Dit evenement begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Meld 
je aan via biblionu.nl/activiteiten of 
via de betaalpaal in de Bibliotheek. 
Ook nietleden zijn welkom.

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



18

Mattie I (Cleven)  
68e prins CV Dun Ezelskop 
In ‘ut Ezelsriek’ is zaterdagavond 21 januari voor het eerst na drie jaar 
weer een prins uitgeroepen. Prins Mattie I (Cleven) zal dit jaar samen 
met zijn adjudanten Bas Ewals en Roy Vervoort voorop gaan.

Mattie I werd uitgeroepen in een volle 
Ezelsstal onder begeleiding van een 
spectaculaire show geheel in thema 
van ‘Dun Aezel van Troje’, het carna
valsthema dit jaar in het ‘Ezelsriek’. 
Het 68e trio van Dun Ezelskop wordt 

bijgestaan door vorst Joep Everts, 
ceremoniemeester Willem Jakobs, de 
raod van elluf en hun megjes Ellen, 
Debby en Gaby. De spreuk van Prins 
Mattie I luidt: “Nao unne lange stop, 
zette weej de Aezelsstal oppe kop.” 
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

De oplossing van
de puzzel in de HALLO 

van 9 januari 2023 was:

En de winnaar is: 
Cherifa van der Sterren. 

Van harte gefeliciteerd 
met een Horster Cadeaubon 

Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door 

Centrummanagement Horst!

Alle le� ers van het alfabet krĳ gen een cĳ fer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de le� ers bĳ  de 
bĳ behorende cĳ fers te vinden met behulp van de reeds ingevulde le� ers in het diagram. 
Uiteindelĳ k zal er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

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 29 januari 
2023  (12.00 uur) binnen zĳ n. De winnaar wordt donderdag 2 februari 2023 
bekend gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

uw  kunstgebit?
Problemen  met

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

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

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

gespecialiseerd in klikgebittengespecialiseerd in klikgebitten
Al meer 

dan 25 jaar 

in Horst!

Vacature verkoopmedewerk(st)er

Kom jij ons team versterken?
Ter uitbreiding van ons team in Horst zoeken wij een flexibele en enthousiaste 
verkoopmedewerk(st)er.  

Een klantvriendelijke houding en een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn een 
must. Ervaring of affiniteit met de slijtersbranche, in het bijzonder met wijn, is een pré.  
Je bent bereid om kennis op te doen over wijn, bier en gedistilleerd, zodat je de klanten 
goed kunt adviseren.

Je komt te werken in een prettig, klein team. In ons bedrijf heerst een informele werksfeer. 
Werkdagen zijn op dinsdag, vrijdag en zaterdag (om de week).
We bieden je de mogelijkheid om opleidingen in ons vakgebied te volgen. 

Ben jij de verkoopmedewerk(st)er die we zoeken? 
Stuur dan je CV en motivatie vóór 20 februari naar info@slijterijweijs.nl t.a.v. Sandra Weijs.
Eerst meer informatie? Bel dan even met Sandra of Marieke op 077-3981463.

Voor onze Slijterij/Drankenhandel zoeken wij per direct een

Verkoopmedewerk(st)er (+/- 18 uur p/w)

PRIKKELEN. BELEVEN. GENIETEN BEGINT BIJ WEIJS
Drankenhandel/Slijterij Weijs, Herstraat 58, 5961 GK, Horst – www.slijterijweijs.nl - 0773981463
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Megaboerenbruiloft Melderslo
In Melderslo vond op zaterdag 21 januari het megaverlovingsbal plaats. Groot en klein zijn naar het MFC 
gekomen om te kijken wie de nieuwe boerenbruidsparen zouden worden.

Eerst liet de oude spelersgroep hun 
kindje kijken en daarna was het de 
beurt aan de nieuwe groep. Dit jaar 
stond in het teken van de ‘Masked 
Farmer’. Diverse boeren traden op en 
een vakjury moest raden wie er onder 
de diverse creaties zaten. Het optre
den werd echter diverse malen onder
broken omdat er protesterende boeren 
hun ongenoegen kwamen uiten. 
Uiteindelijk kwam er nog een speci
aal gastoptreden. Zo werd bekend dat 
het jeugdboerenbruidspaar van 2023 
wordt gevormd door Amy Knoops en 
Wout Driessen

Bruiloft
Het 43e boerenbruidspaar bestaat uit 
Nicole en Patrick Metselaars. Na het 
verlovingsstuk ging de groep met 
een polonaise de zaal in waarna het 
feest in het MFC pas echt losbarstte. 
Dat ging tot in de kleine uurtjes 
door. Kortom: een zeer gezellig en 
geslaagd verlovingsbal. De beide 
bruidsparen houden hun bruiloft 
op carnavalsdinsdag 21 februari om 
16.11 uur. Iedereen is hierbij welkom. 
Er wordt gestart met de mogelijkheid 
tot feliciteren van de bruidsparen 
waarna om 17.30 uur het bruiloftsstuk 
opgevoerd wordt.

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:

4

9

3

2

9

6

8

2

4

5

3

8

7

8

1

5

6

4

9

7

6

2

1

4

1

5

3

9

2

1

9

6

8

3

7

5

2

4

1

3

4

1

2

6

8

7

9

5

2

7

5

4

9

1

6

3

8

6

8

4

7

1

3

9

5

2

1

3

9

5

4

2

8

7

6

5

2

7

9

8

6

4

1

3

7

1

2

6

3

9

5

8

4

8

9

6

1

5

4

3

2

7

4

5

3

8

2

7

1

6

9

Puzzel

Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

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

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

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

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

Broekhuizen
Zondag 29 januari 09.30uur

Griendtsveen
Zondag 29 januari 11.00uur

Grubbenvorst 
Zaterdag 28 januari 19.00uur

Hegelsom
Zondag 29 januari 09.30uur

Horst
Zaterdag 28 januari 18.00uur
Zondag 29 januari 11.00uur
Maandag 30 januari 18.30uur
Dinsdag 31 januari 09.00uur
 + aanbidding
Woensdag 1 februari 18.30uur                                          
Donderdag 2 februari 18.30uur
Vrijdag  3 februari 18.30uur

Kronenberg
Zaterdag 28 januari 19.15uur

Meerlo
Donderdag 2 februari 09.00uur
 Biddende moeders 09.30uur

Sevenum
Zondag 29 januari 09.30uur
 Uitstellling Allerheiligste 14.00uur
Maandag 30 januari 18.30uur
Dinsdag 31 januari 18.30uur
Donderdag 2 februari 18.30uur
Vrijdag 3 februari 18.30uur

Swolgen
Zondag 29  januari 09.30uur
Dinsdag 31 januari 19.00uur

Tienray
Woensdag 1 februari 19.00uur

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg
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P R O D UC T I EM E D EW E R K E R

KWA L I T E I T SM E D EW E R K E R

TEAM
Kom jij ons 

VERSTERKEN

A C H T E R B R O E K  2 6  -  5 7 1 5 B M  L I E R O P

T E E L TM E D EW E R K E R

Z A T E R D AGM E D EW E R K E R

www.greenspecialties.nl/vacature/
vacature@vdeinden.nl

0492 33 1999

Gezocht 

Aantrekkelijk salaris

W E  B I E D E N  

S O L I C I T E R E N  

Heb je interesse neem
dan contact met ons op 

Voor meer informatie
scan de QR-code

Een jong, dynamisch
en enthousiast team 

Een modern en
innovatief bedrijf 

Green Specialties Holland heeft
zich gespecialiseerd in het telen
en verwerken van Spinazie,
Rucola en Babyleaf.  

De biologische en traditionele 
 producten worden geteeld in de
vollegrond door ons eigen
teeltbedrijf.

De gewassen worden na oogst
verwerkt in ons eigen
verwerkingsbedrijf tot panklare
producten voor diverse
supermaktketens en
horecaleveranciers. 
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Joep II jeugdprins van 
het Tuuteriek
In een bomvolle Tuutetempel in Hegelsom is op zondag 22 januari 
jeugdprins Joep II verschenen. Ook is de nieuwe jeugdvorst Teuntje 
Claessens verschenen. Zij zullen deze carnaval voorop lopen en 
alle Tuute en Tuutinne meenemen in het carnavalsfeest.

Joep Verstappen staat er deze 
carnaval uiteraard niet alleen 
voor. Zijn adjudanten zijn Giel 
van Houtum en Sjors Wagemans. 
Samen met vorst Teuntje treedt 
dit kwartet als kartrekkers deze 
carnaval op in Hegelsom. De spreuk 
van Joep II luidt: ‘Genne Valtra of 
kraan, met carnaval gaon weej 
d’r duchtig tigge aan’. Zij houden 
receptie op zondag 5 februari.
Zoals elk jaar werd ook het 
jeugdboerenbruidspaar 

bekendgemaakt. Dit jaar is het 
nieuwe jeugboerenbruidspaar 
Kris Vossen en Cas van Neerven. 
Jaden is de vader van de bruid, San 
de moeder van de bruid, Sem de 
vader van de bruidegom en Hanne 
de moeder van de bruidegom. 
Nina is het opperhoofd, Dani 
medicijnvrouw en Britt en Pleun 
zijn de bruidsmeisjes. Zij houden 
receptie op carnavalszondag.

Foto: Stef Dekker

Bruidspaar Anne en Noud bij Borebrullef Horst 
Tijdens het Verlovingsbal op zaterdag 21 januari heeft het boerenbrui-
loftsgezelschap van de Koninklijke Harmonie van Horst zich gepresen-
teerd. Bruidspaar Anne Riswick en Noud Drissen zullen op 
carnavalsdinsdag 21 februari voorop gaan bij de Alderwetse 
Borebrullef in Horst. 

Het Broedspaar zijn Anne ‘ván 
Christianne ván Theej ván Kloets Hân 
en ván Paul ván Riswick ziene Ray 
en Annie ván Smits Toën’ en Noud 
‘ván Drissen Thei zienen Drissen 
Thei en Verhaeg Nel ván Tilmans 
Nel zien Rutten Tony en Tilmans Jan 
oêt ‘t Aezelriek’. Op dinsdagochtend 
21 februari zal de ouderwetse 
trouwerij plaatsvinden, met een 

ouderwets ontbijt en optredens 
van Huibertje, Math Craehmehr, de 
Horster liedjeszangers en Hôrster 
Böhmische. ’s Middags gaat na de 
receptie het feest van start met Pruuf 
Mar. Meer informatie over de trouwerij 
en het feest vindt u op  
www.harmonievanhorst.nl

Beeld: José Hommel-Cordewener 

www.mollenvangernoordlimburg.nl

Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, 
tuinpoorten, ramen, deuren en kozijnen voor particulieren en bedrijven.

Maasheseweg 63  -  5804 AB Venray  -  0478 58 32 06
info@venrayhout.nl  -  venrayhout.nl  -       /venrayhout

Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, Voor het op maat maken en plaatsen van tuinhuizen, overkappingen, schuttingen, 


