
 Vrienden en familie van Guus Janssen, die vorig jaar overleed nadat hij werd neergestoken op carnavalsmaandag, hebben een lokaal trademark opgezet: #GedraagOw. Deze 
hashtag is gericht op zinloos geweld, maar ook op discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en pesten. De trademark is gelanceerd op Guus’ verjaardag: donderdag 2 februari. 
Met #GedraagOw hopen de initiatiefnemers onder de aandacht te brengen dat dit soort incidenten niet horen te gebeuren en mensen op deze wijze geattendeerd worden op hun 
eigen en elkaars gedrag en dit bespreekbaar te maken met als doel een liefdevollere samenleving te creëren.   
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 Bijna een jaar na het overlijden van 
Guus Janssen, wordt er in Horst nog 
elke dag gerouwd om zijn dood. Guus 
werd tijdens het stappen met carna-
val neergestoken en overleed aan de 
gevolgen daarvan. Hij werd maar 21 
jaar. Ondanks hun verdriet hebben 
zijn vrienden en familie het afgelopen 
jaar niet stilgezeten. Ze organiseer-
den een speciaal voetbaltoernooi bij 
Wittenhorst als blijvend eerbetoon aan 
Guus. Hiermee wilde de groep geld 
ophalen voor het goede doel. “Dit geld 
wilden we schenken aan een goed 
doel rondom zinloos geweld”, legt 
vriend Pim Pijnenburg (21) uit. “We 
vonden het lastig om een passend 
doel te vinden en wilden het juist 
graag lokaal houden. Daarom besloten 
we, in samenwerking met Synthese, 
zelf iets op te zetten.” Dit leidde tot 
het lokale trademark #GedraagOw, 
waarvan de groep hoopt dat het 

blijvend in de gehele gemeente 
wordt opgepakt. “We hopen hier-
mee te bereiken dat er nooit meer 
zoiets plaatsvindt als dat er met Guus 
gebeurd is”, vertelt Guus Martens (21), 
een andere vriend van Guus Janssen. 
“Dit met de achterliggende gedachte: 
‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
dit aanslaat bij iedereen, zodat men-
sen weten waar dit trademark voor 
staat?’. De hashtag GedraagOw was 
één van de eerste ideeën die bij ons 
opkwam. Het deed ons denken aan 
de lieveheersbeestjesposters die op 
het begin, vlak na Guus’ dood, overal 
hingen. Mensen legden toen ook met-
een de link met het incident. Dit werd 
ook gedaan bij grote evenementen als 
kermissen. Naar aanleiding hiervan 
bedachten wij dat wij ook zoiets her-
kenbaars wilden ontwikkelen, waarbij 
mensen in onze gemeente meteen 
aan het denken worden gezet.”

    Impact
    Het lieveheersbeestje komt dan ook 
terug in het logo dat de groep ont-
worpen heeft. “De stippen zijn te zien 
in de hashtag”, vertelt Pim. “Mensen 
in Horst aan de Maas linken het lie-
veheersbeestje toch ook wel aan de 
gebeurtenis.” De volgende stap is om 
het trademark zo veel mogelijk te ver-
spreiden. “We hopen dat #GedraagOw 
uiteindelijk overal in onze gemeente 
terugkomt en dat we allemaal staan 
voor een beter en liefdevoller Horst 
aan de Maas”, zegt Pim. “Of dit nu tij-
dens carnaval is, een avondje uitgaan 
of tijdens de kermis. Het moet ervoor 
zorgen dat je twee keer nadenkt over 
waar je mee bezig bent en dat je 
andere mensen om je heen ook durft 
aan te spreken op hun gedrag.

    Lees verder op pagina 5   
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College vindt verkeersplan Sevenum wenselijk

150.000 euro voor uitwerking plannen om centrum 
van Sevenum te verbeteren
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil 150.000 euro aan voorbereidingskrediet beschikbaar stellen 
voor de verdere uitwerking van de centrumvisie van Sevenum. Onder andere het centrum verkeersluw en 
veiliger maken, staat op de wensenlijst van de bewoners en stakeholders van het dorp.

In het proces om te komen tot de 
centrumvisie Sevenum hebben sta-
keholders en inwoners hun inbreng 
gehad. De stakeholders zijn onderne-
mers, inwoners van het centrum en 
sleutelpersonen van maatschappe-
lijke organisaties/verenigingen. Naast 
interviews met stakeholders heeft er 
een brede inventarisatie en analyse 

plaatsgevonden met de werkgroep 
bestaande uit deze stakeholders. Dit 
resulteerde in een eerste conceptvisie. 
Tijdens een online en twee fysieke bij-
eenkomsten is de conceptvisie bespro-
ken en vervolgens definitief gemaakt.

Tijdens alle bijeenkomsten met zowel 
de stakeholders als inwoners heeft het 

onderdeel verkeer de meeste discussie 
opgeleverd. De stakeholders en inwo-
ners hebben de wens om (zwaar) ver-
keer, zoals vrachtverkeer en bussen, in 
het centrum te weren, te onderzoeken 
of een eenrichtingsweg mogelijk is 
en naar een oplossing te zoeken voor 
verkeersproblemen in de huidige ver-
keersstructuur door bijvoorbeeld het 

veiliger maken en verbeteren van de 
doorstroom op doorgaande wegen.

Het college vindt het opstellen van 
een goed doordacht verkeersplan zeer 
wenselijk. Het voorstel van de stake-
holders en inwoners is om samen met 
een verkeersdeskundige een werk-
groep op te zetten. Tijdens de bijeen-
komsten zijn voorstellen aangedragen 
zoals het verleggen van de buslijnen 
buiten het centrum, verbeteren van 
de bewegwijzering en realiseren van 

goede fietsenstallingen. Het opstellen 
van het verkeersplan wordt gezien als 
een los traject.
Met het krediet van 150.000 euro kan 
de centrumvisie verder geconcreti-
seerd worden. Het doel van de visie is 
het verbeteren van de (be)leefbaar-
heid en toekomstbestendigheid van 
Sevenum. De thema’s horeca, dien-
sten, boodschappen, retail, onderwijs, 
wonen en vergroenen zullen in de 
visie worden aangevlogen.

   

Raad Horst aan de Maas stemt in met oversteekplaatsen

Plan met fiets- en voetgangerstunnel bij station 
verdwijnt definitief in prullenbak
Na veel mitsen en maren is de kogel eindelijk door de kerk: de gemeenteraad ging dinsdagavond 31 januari 
akkoord met een aangepast ontwerp voor de herinrichting van station Horst-Sevenum. Daarmee gaat er 
definitief een streep door het plan waarbij een fiets- en voetgangerstunnel een groot deel van de huidige 
problemen op zou moeten lossen. De ondergrondse doorgang bleek simpelweg te duur. Een meerderheid van 
de gemeenteraad sprak haar voorkeur uit voor de aangepaste plannen met oversteekplaatsen, in de hoop 
dat er spoedig gestart wordt met de realisatie.

“Wat ons betreft doen we het goed, of 
we doen het niet”, aldus Peter Lalieu, 
die weinig twijfel liet bestaan over 
het standpunt van de VVD. Zijn partij 
stemde, net als Perspectief en BVNL, 
niet in met het aangepaste ontwerp. 
Daarmee waren zij echter in de min-
derheid. De overige partijen plaatsten 
stuk voor stuk kritische kanttekenin-
gen bij de manier waarop de aan-
gepaste ontwerpplannen tot stand 
kwamen, maar hebben ook begrip 

voor de redenatie vanuit het College 
van B&W. Daarnaast leek de nood-
zaak om eindelijk door te pakken in dit 
project, dat al meer dan een decen-
nium onderwerp van gesprek is, reden 
voor enkele partijen om knopen door 
te hakken.

Niet uit te leggen
De fiets- en voetgangerstunnel zou 
voor een veilige ondergrondse over-
steek gaan dienen. Met name voor 

leerlingen van het Yuverta Collega, die 
veel gebruikmaken van deze route. 
Door gestegen bouwkosten en andere 
onvoorziene omstandigheden bleek 
eerder al dat de herinrichting van het 
stationsgebied daarmee ruim 8 mil-
joen duurder uit zou vallen. “Aan de 
buitenwacht uitleggen dat die tunnel 
ruim 8 miljoen euro extra waard is, 
gaat ook ons te ver”, gaf raadslid Alex 
Janssen (CDA) te kennen. “Echt kiezen 
is daarom niet aan de orde, hoewel 
een tunnel lange tijd de meest prakti-
sche oplossing leek.”

In plaats van de tunnel komen er 
oversteekplaatsen, welke vele malen 
goedkoper te realiseren zijn. “We gaan 
zo spoedig mogelijk aan de slag en 

doen ons best om de realisatiedatum 
te halen, zodat de bestaande situatie 
veiliger wordt. Verkeersveiligheid staat 
daarbij met stip op één”, liet wethou-
der Thijs Kuipers in een reactie weten. 
“De plannen opnieuw tegen het licht 
houden en doorrekenen, is wat ons 
betreft onverantwoord.” In de her-
ziene plannen blijft de rotonde, die 
het kruispunt Stationsstraat-Spoorweg 
moet vervangen, wél overeind. 
Daarnaast verhuizen de bushaltes 
aan de Stationsstraat richting het 
stationsgebouw en wordt het aantal 
parkeerplaatsen uitgebreid met ruim 
tweehonderd.

Tekst: Jelle van Hees
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Colofon

Letselschade? U bent de baas!
Op ons kantoor nemen we met enige regelmaat letselschadezaken over die in behandeling waren bij andere belangenbehartigers. Soms klikt 
het niet met de vorige belangenbehartiger, soms hebben mensen andere ideeën over hoe ze met hun letselschadezaak verder willen, maar in 
de praktijk maken we ook mee dat mensen min of meer gedwongen worden het advies van de belangenbehartiger te volgen. Dat is een 
vreemde gang van zaken.

Als je bij de supermarkt een potje 
aardbeienjam van het huismerk 
wil kopen, accepteer je het natuur-
lijk niet als een winkelmedewerker 
tegen je zegt dat je geen aardbeien-
jam van het huiswerk moet kopen 

maar abrikozenjam van een A-merk. 
Welke jam iemand koopt, wordt 
bepaald door iemands persoonlijke 
smaak, voorkeur en portemonnee. 
Waarom zou dat bij letselschadeza-
ken anders moeten zijn? 

De afwikkeling van een letselscha-
dezaak is een continu proces van 
het maken van keuzes. Welke rich-
ting wil je op, waar wil je uitkomen, 
hoe lang mag het duren, wil je het 
gevecht aangaan of juist niet, vind 
je het belangrijker om goed gere-
integreerd te worden dan om een 
zak met geld te krijgen, speelt er een 
principiële discussie die je wilt win-
nen, et cetera. Keuzes te over. 

De taak van een belangenbeharti-
ger is niet om jou te vertellen welke 
keuze je moet maken. De taak van 
een belangenbehartiger is om uit te 

leggen welke keuzes je hebt, wat de 
voor-, maar ook de nadelen van de 
keuzes zijn en hoe de verdere afwik-
keling van je letselschade gaat lopen 
als je een bepaalde keuze maakt. 
Niet meer en niet minder. Jij beslist 
over de jam die je wilt eten en jij 
beslist ook over andere kwesties die 
in je leven spelen zoals de afwik-
keling van een letselschadezaak. Je 
belangenbehartiger is ervoor om je 
te adviseren, maar de keuzes maak 
je zelf. 

Heb je ook het gevoel dat je huidige 
belangenbehartiger je een bepaalde 
kant op probeert te duwen zonder 
dat je zicht hebt op wat er moge-
lijk is? Neem vrijblijvend contact op. 
Een kennismakingsgesprek kan nooit 
kwaad.

Door: Henri Pelckmans

Oh, zit dat zo!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl 

pelckmans@putt.nl
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Nathasja van Leeuwen Melderslo
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Nathasja van Leeuwen (30) uit 
Melderslo en inmiddels wonend in Kagondo, Tanzania.

Dat Nathasja buiten de Horster 
gemeentegrenzen terecht is gekomen, 
kwam voor de mensen om haar heen 
niet als een verrassing. “Mijn moe-
der zegt dat ik als klein meisje altijd 
al zei dat ik naar Afrika wilde om daar 
andere kindjes te helpen”, vertelt 
Nathasja. Ook toen ze ouder werd, 
bleef haar droom onveranderd. “Ik 
begon in mijn tienerjaren na te den-
ken over hoe ik dit het beste kon doen 
en kwam tot de conclusie dat er twee 
oplossingen waren: leraar of dokter 
worden.”

	HHet was precies wat ik 
voor ogen had

Omdat het leraarsvak niet voor 
Nathasja was weggelegd, besloot 
ze geneeskunde te gaan studeren. 
“Dit heb ik wel een beetje met een 
omweg gedaan. Ik werd uitgeloot en 
heb daarom eerst biologie gestudeerd. 
Daarna heb ik de master geneeskunde 
gedaan.”Tijdens haar laatste coschap 
in 2018 vertrok de toen 26-jarige 

Nathasja naar Tanzania om te ontdek-
ken of ze het echt zo leuk zou vinden 
als ze op voorhand verwachtte. “Het 
was precies wat ik voor ogen had”, 
vertelt ze. “Daarom ben ik tijdens 
mijn coschap al op zoek gegaan naar 
een plek om te kunnen blijven. Deze 
vond ik vlak bij het ziekenhuis waar ik 
coschap had. Ik ben toen terug naar 
Nederland gegaan om mijn diploma 
op te halen, om vervolgens direct 
terug te keren naar Tanzania.”

Plan omgooien
Om als arts in een Afrikaans land te 
werken, is het nodig om een tropen-
opleiding te volgen. “Dit is een soort 
specialisatie net als bijvoorbeeld huis-
arts of kinderarts”, legt Nathasja uit. 
“Toen ik terugkeerde naar Tanzania, 
had ik het plan om een jaar lang als 
vrijwilliger in het ziekenhuis te wer-
ken. Als ik daarna nog steeds zo 
enthousiast was, zou ik teruggaan 
naar Nederland om de tropenoplei-
ding te doen zodat ik hier volledig als 
arts aan het werk zou kunnen.” Het 
liep allemaal echter iets anders. “De 
eerste week dat ik hier was, kwam ik 

Leo tegen. Hij was verloskundige op 
dezelfde afdeling in het ziekenhuis. 
We werden verliefd en ik besloot mijn 
plan om te gooien. “Het eerste jaar 
in Tanzania bestond voor Nathasja 
daarom naast werken in het zieken-
huis ook uit het beter leren kennen 
van (inmiddels haar verloofde) Leo. 
“Daten in Tanzania is echter niet zoals 
dat in Melderslo ging”, lacht Nathasja. 
“Je kunt hier niet uiteten of naar de 
bioscoop. Het meest romantische dat 
haalbaar is, is bij iemand thuis wat 
eten en een potje kaarten. Maar dat 
was goed genoeg. “Nadat haar eer-
ste jaar in het Afrikaanse land voorbij-
vloog, ging Nathasja samen met Leo 
een maand terug naar Nederland. “Zo 
kon hij mijn familie ontmoeten en zien 
waar ik vandaan kom. Hij heeft toen 
ook mijn ouders officieel gevraagd of 
hij met mij mocht trouwen. Dat is hier 
namelijk heel belangrijk en dit wilde 
Leo in levende lijve doen.” Hierna 
vloog het stel terug. “We zijn nog niet 
getrouwd, maar wonen wel samen. 
Als je hier samenwoont, zien men-
sen dat eigenlijk al als getrouwd zijn. 
Vanwege corona hebben we nog geen 

bruiloft kunnen geven, dat moet nog 
gebeuren.” Samen lieten Nathasja en 
Leo een huis bouwen in een dorp vlak-
bij het ziekenhuis, waar ze inmiddels 
niet meer alleen wonen. “We hebben 
ondertussen twee kindjes: Leah (2) en 
Linc (8 maanden).”

Nooit meer terug
Na bijna vijf jaar in Tanzania, is 
Nathasja nog altijd op haar plek in het 
land. “Voor mij is er geen reden om 
terug te verhuizen naar Nederland. 
Ik ben gelukkig hier. Het mooiste 
vind ik hier de gemakkelijkheid van 
mensen. Mensen zijn snel tevreden 
en snel gelukkig met heel weinig. 
In Nederland willen we vaak meer 
en beter. Dat is iets dat ik hier echt 
geleerd heb. Voorheen vond ik het 
soms moeilijk dingen los te laten als 
ze niet goed liepen of niet perfect 
waren. Nu zie ik in dat niet alles per-
fect hoeft te zijn om geluk te ervaren.”

	HEten is hier gewoon 
functioneel, om je buik 
te vullen

Ondanks dat Nathasja zich thuis voelt 
in Kagondo, betekent dit volgens 
haar niet dat ze Nederland nooit mist. 
“Vooral mijn familie en vrienden, 
maar ook bijvoorbeeld de gezelligheid 
om eten die we in Nederland kennen. 
Lekker uiteten of een terrasje pakken: 
dat gebeurt hier niet. Het is zelfs niet 
standaard om met z’n allen aan tafel 
te eten en de dag te bespreken. Eten 
is hier gewoon functioneel, om je buik 
te vullen. Het hoeft dus ook niet per se 
lekker te zijn. Dat is een groot cultuur-
verschil.” Toch geeft Nathasja aspecten 
van de Nederlandse cultuur door aan 

haar kinderen. “We maken het thuis 
alsnog gezellig, al is dat op andere 
manieren. We hebben twee verschil-
lende culturen in huis en maken er 
onze eigen mengelmoes van. Het 
is niet typisch Tanzaniaans en niet 
typisch Nederlands, maar iets ertus-
senin.” Haar kinderen worden dan ook 
tweetalig opgevoed, ondanks dat Leo 
en Nathasja onderling Swahili praten. 
“Leo praat Swahili tegen de kinderen 
en ik Nederlands. Dit gaat heel goed, 
want Leah praat tegen mij auto-
matisch Nederlands en tegen papa 
Swahili. Ze weet het precies.”

Eigen kliniek
Momenteel zijn Nathasja en Leo hard 
bezig met het verwezenlijken van 
hun gezamenlijke toekomstdroom: 
het bouwen van een eigen kliniek. 
“We werken momenteel samen op de 
kraamafdeling van het ziekenhuis hier, 
maar zien elke dag hoeveel er eigen-
lijk nog misgaat en hoeveel onno-
dige problemen er optreden”, legt 
Nathasja uit. “Er overlijden te vaak 
kindjes of moeders en wij willen heel 
graag iets veranderen in deze regio. 
Daarom hebben we onze eigen kliniek 
opgezet.” De kliniek wordt momen-
teel gebouwd en Nathasja hoopt dat 
deze in 2025 klaar voor gebruik is. 
“Onze salarissen zijn lokaal en dus niet 
voldoende om zoiets te realiseren. 
Daarom zijn we afhankelijk van giften 
en donateurs. Hopelijk kunnen we in 
2025 bijdragen aan het omlaag krijgen 
van de moeder- en kindersterfte, die 
in deze regio nog veel te hoog is. Een 
impact maken en anderen helpen, is 
wat ik het liefste doe en zal blijven 
doen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Horst aan de MaasUit

CHAUFFEUR M/V

WIJ ZOEKEN PER 
1 MAART EEN

WERKZAAMHEDEN  
Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S  
en bijbehorende folders naar onze bezorgers. 
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur 
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen 
onderweg. 
Ben je per 1 maart wekelijks beschikbaar op 
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om 
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, 
dan horen wij dat graag!

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

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 
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Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar | 077-3661314 | www.bobnoten.nl

uitvaartbegeleidingob notenb

samen zorgen voor een passend afscheid

† Venlo, 29 januari 20235Melderslo, 18 april 1968

Johan Spreeuwenberg

It's my life, don't you forget
It's my life, it never ends

Correspondentieadres: Nieuwstraat 32, 5961 HD Horst

pap van

Bo en Donn

We nemen in besloten kring afscheid van Johan.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van het Leger
des Heils.
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#GedraagOw
Dit gaat niet alleen over zinloos 
geweld, maar ook over bijvoorbeeld 
discriminatie, pesten of seksueel 
overschrijdend gedrag. Wij kunnen 
nog zoveel doen, maar uiteindelijk is 
het je eigen gedrag dat je uitvoert. 
Daarnaast kun je een positieve invloed 
zijn op de mensen om je heen.”

Steun
Normaal trekken de jongens, die 
samen in een vriendengroep van 
twaalf man zitten, er altijd op uit tij-
dens carnaval, maar Guus’ dood heeft 
hun beeld van het feest voorgoed 
veranderd. “We vierden altijd samen, 
maar carnaval heeft voor ons een hele 
andere lading gekregen”, legt Guus 
uit. “We weten dat Guus had gewild 
dat we gewoon carnaval zouden gaan 
vieren, maar binnen onze groep staan 

we hier verdeeld tegenover. Er zijn 
verschillende jongens die al hebben 
aangegeven sowieso niet te gaan 
vieren, maar anderen willen het ook 
wel proberen. Ik zie er zelf ergens 
wel tegenop, omdat ik weet dat het 
een hele heftige tijd gaat zijn. Toch 
wil ik het wel een kans geven. Als ik 
er niet van kan genieten, kan ik altijd 
nog naar huis gaan.” Pim beaamt dit. 
“We hebben gelukkig heel veel steun 
aan elkaar binnen de vriendengroep. 
Als we in een kleinere kring aan tafel 
zitten, komt het onderwerp altijd ter 
sprake.” De jongens geven aan een 
veilige omgeving te hebben gecre-
eerd om over hun gevoelens te praten. 
“Als iemand het wat moeilijker heeft, 
stuurt hij gewoon een berichtje in de 
groepsapp”, zegt Guus. “We zijn er dan 
ook echt voor elkaar.”

Lancering
De lancering van #GedraagOw is op 
donderdag 2 februari, op de verjaar-
dag van Guus Janssen. In aanloop hier-
naartoe heeft de groep verschillende 
instanties benaderd. “We hebben zo 
veel mogelijk bedrijven, horecaza-
ken en scholen aangeschreven, vooral 
in Horst”, vertelt Pim. “We hebben 
namelijk stoeptegels laten maken, die 
geplaatst kunnen worden op school-
pleinen. Ook hebben we bordjes ont-
wikkeld, die bij de ingang of achter de 
bar bij horecazaken opgehangen kun-
nen worden.” Deze initiatieven wer-
den met open armen ontvangen. “Er 
werd superenthousiast gereageerd”, 
geeft Guus aan. “Scholen wilden zelfs 
meerdere tegels plaatsen en er werd 
meteen aangeboden om de borden te 
laten drukken. Iedereen wilde ons hel-

pen.” Ook van de gemeente ontvingen 
de jongens veel hulp. “We wilden ban-
ners laten afdrukken en de gemeente 
was meteen vol lof hierover. 
Burgemeester Ryan Palmen zei direct: 
‘jongens, hang gewoon alles vol met 
posters en banners’. Er werd zelfs 
aangeboden om te helpen met het 
ophangen van de banners. We hebben 
veel steun aan de gemeente, dat is 
onwijs fijn. “Op 2 februari werd er een 
promotievideo gelanceerd en gaan de 
jongens in het centrum flyeren. “Dan 
kunnen we uitleggen waar we voor 
staan en wat we willen bereiken. Ook 
worden dan alle bordjes en tegels 
onthuld. De opening wordt groots. Het 
doel is dus dat mensen er op 2 febru-
ari gewoon niet omheen kunnen. Ze 
gaan het hoe dan ook zien”, zegt Pim. 
“We hebben zo’n hechte gemeen-

schap en zoiets als vorig jaar gebeurd 
is, dat zou nooit meer moeten gebeu-
ren. Voor ons als vriendengroep en 
familie is het fijn om met het opzetten 
hiervan bezig te zijn, zodat Guus ook 
blijft voortbestaan. Het heeft echt iets 
teweeggebracht en dat helpt ons ook 
met de verwerking.”
Mocht u het trademark ook terug wil-
len laten komen in uw eigen orga-
nisatie of vereniging, dan kunt u de 
jongens altijd benaderen via de web-
site guusjanssenvoetbaltoernooi.nl of 
per mail via info@guusjanssenvoetbal-
toernooi.nl Daarnaast kunt u ook mai-
len voor eigen ideeën en initiatieven 
en denkt de groep graag met u mee.

Tekst: Floor Velthuizen

   

Uit Oekraïne gevluchte Vlada hoopt via viool op een 
betere toekomst
Slechts 3 jaar oud was Vlada Nabutovskaya (28), toen ze voor het eerst een viool in handen kreeg. Toen nog een onbevreesd meisje uit het Oekraïense Dnipro, met de wereld aan haar 
voeten. Leergierig en vrolijk, met de onafscheidelijke viool altijd binnen handbereik. Nu, 25 jaar later, is die viool zo’n beetje het enige dat nog herinnert aan die onbezorgde tijd. De 
wereld om haar heen is al eventjes niet meer te vergelijken met die van eind jaren 90. Afgelopen jaar besloot ze haar moederland te ontvluchten, op zoek naar een betere toekomst. Na 
enkele omzwervingen vindt ze zichzelf sinds oktober terug in Griendtsveen.

“Ooit hoop ik terug te keren naar mijn 
moederland om daar mijn leven weer 
te leiden”, vertelt Vlada. Wanneer en 
óf het daar ooit nog van komt, is ech-
ter maar de vraag. De professioneel 
muzikante zat sinds het uitbreken van 
de oorlog in een alsmaar uitzichtlozer 
wordende situatie. “De cultuursector 
kwam volledig stil te staan, waardoor 
er voor mij geen werk meer was.” Ze 
besloot, ook vanwege het naderende 
gevaar dat de oorlog met zich mee-
bracht, haar spullen te pakken en rich-
ting Nederland te reizen. In de hoop 
dat ze hier weer aan de slag kon met 
haar ultieme passie: het bespelen van 
de viool.

	HVanuit Amsterdam 
werd ik eerst naar 
Apeldoorn gestuurd

Met die droom in haar achterhoofd 
verliet ze haar familie, waaron-
der moeder, grootmoeder en kleine 
nichtje, en meldde zich na een lange 
reis bij het Humanitair Servicepunt 
voor vluchtelingen van het Rode Kruis 
in Amsterdam.

Niet veilig
“Ik kende hier helemaal niemand, 
toen ik in september in Nederland 
arriveerde”, blikt Vlada terug op haar 
vlucht. “Vanuit Amsterdam werd 
ik eerst naar Apeldoorn gestuurd, 
maar in de vluchtelingenopvang was 
het helaas niet veilig voor me. Mijn 
beste vriendin uit Oekraïne bevond 
zich in Italië, dus besloot ik daar-
heen te gaan. Om eventjes op adem 
te komen. Daar kreeg ik het bericht 
dat er via Takecarebnb een plek voor 
me was gevonden in Griendtsveen.” 
Vlada kwam daar terecht bij Gérard 
en Henny van Ham. Een gepensio-
neerd echtpaar met het hart op de 

juiste plaats. “We hebben de ruimte 
hier, onze eigen kinderen zijn immers 
al uitgevlogen. Daarnaast wilden we 
graag iets betekenen voor vluchtelin-
gen als Vlada. We hebben nog geen 
seconde spijt gehad. Sterker nog: ik 
raad iedereen die de mogelijk heeft 
aan om hetzelfde te doen”, zegt 
Gérard daarover.

Muzikale dromen
Nadat Vlada neerstreek in het pit-
toreske dorpje, kreeg ze de tijd en 
rust om zich weer op haar muzikale 
dromen te focussen. In Oekraïne ver-
diende ze immers haar geld als profes-
sioneel violiste. Iets wat ze hier ook 
maar wat graag zou doen. Liever gis-
teren dan vandaag, want Vlada is geen 
‘stilzitter’. En geduld heeft ze evenmin, 
geeft ze aan. “Op dit moment speel 
ik veel op straat in grote Nederlandse 
steden, om wat geld te verdienen. 
Daarnaast doe ik audities bij orkes-
ten. Ook in Duitsland en België.” Het 
maakt dat Vlada geen idee heeft waar 
ze zichzelf over een jaar bevindt. “Als 
een orkest besluit me een baan als 
muzikante aan te bieden, dan ga ik. 
Zonder twijfel. Ik wil mijn eigen sta-
biele leven opbouwen. Dat gaat stapje 
voor stapje, maar het kan me eigenlijk 
niet snel genoeg gaan.” Het motiveert 
Gérard om zijn uiterste best voor Vlada 
te doen. “Hij probeert optredens voor 
me te regelen en legt overal contac-
ten. Dat is heel erg fijn. Gekscherend 
noem ik hem inmiddels mijn mana-
ger”, lacht ze.

Bombardementen
Wie Vlada gepassioneerd over haar 
muzikale ambities hoort vertellen, 
zou bijna vergeten dat de situatie in 
haar moederland dagelijks zorgt voor 
stress en emoties. “Mijn familie is niet 
veilig op dit moment. Er waren afgelo-
pen dagen weer veel bombardemen-
ten in de regio van Dnipro, waar ik 

samen met hen woonde. Het bemoei-
lijkt het contact, ook door het vaak 
slechte internet en de infrastructuur 
die plat ligt”, uit ze haar zorgen. Later 
deze maand hoopt de ze actuele situ-
atie weer met eigen ogen te kunnen 
bekijken. “Voor de verjaardag van mijn 
moeder wil ik graag eventjes terug 
naar Dnipro, maar dat kan alleen als 
het veilig is. Het is een onzekere situ-
atie waarin zij op dit moment verke-
ren.”

Vioolles
Het zou voor haar gemoedstoestand 
helpen als ze ook in Nederland voet 
aan de grond krijgt als muzikante, 
vertelt Vlada. “Op dit moment heeft 
slechts één iemand van mijn fami-
lie werk in Oekraïne. Dat zegt alles 
over de situatie daar. Ik zou graag 

willen dat ik ze kan ondersteunen.” 
Om dat te bewerkstelligen, gaat 
Vlada niet alleen de straat op met 
haar viool, maar geeft ze ook les. 
Dat deed de muzikante, die afstu-
deerde aan het conservatorium, ook 
al in haar thuisland. Nu geeft ze haar 
vioollessen online. “Aan leerlingen 
van over de hele wereld”, vertelt ze. 
“Maar graag zou ik nog meer en vaker 
vioolles geven. Ook aan violisten uit 
Nederland.”

	HMaar graag zou ik nog 
meer en vaker vioolles 
geven

Dat kan online, maar binnenkort mis-
schien ook in ‘t Gasthoês in Horst. 

“Gérard heeft geregeld dat ik daar 
waarschijnlijk een ruimte mag gebrui-
ken om les te geven.” Een mooi voor-
uitzicht, dat Vlada kan helpen bij haar 
ultieme doel om een eigen leven op 
te bouwen. Daarvoor zijn echter wel 
leerlingen nodig aan wie ze de kunst 
van het bespelen van de viool over 
kan brengen. “Als mensen geïnteres-
seerd zijn in persoonlijke lessen, dan 
kunnen ze me een mailtje sturen”, 
geeft ze aan. Wie weet vormt het voor 
Vlada de eerste stap naar een succes-
vol muzikantenbestaan in deze regio, 
in afwachting van het einde van de 
oorlog in Oekraïne. Vlada is te berei-
ken via haar e-mailadres 
vladislava.nb@gmail.com

Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Raadsavond
Op dinsdag 7 februari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond.

Raadsavond
Onderdeel van deze raadsavond is het 
inwonerpodium. Tijdens het inwoner-
podium kunnen inwoners inspreken en 
dat kan ook gaan over onderwerpen die 
niet op de agenda staan. Verder komen 
o.a. aan de orde het spreekrecht van de 
(burger)raadsleden en de ingekomen brie-
ven en raadsinformatiebrieven. Over deze 
zaken kunt u ook inspreken tijdens deze 
vergadering. 
Kijk voor een volledige agenda in het raads-
portaal (www.horstaandemaas.nl/raad).

Inspreken
Wilt u gebruik maken van het inwonerpo-
dium of inspreken over een van de agenda-
punten? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de 
vergadering contact op met de griffi er (06-
51 85 28 91 / griffi er@horstaandemaas.nl). 

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

Vacatures
Wij zijn op zoek naar:

• Beleidsmedewerker Energie - Duurzame opwek
• Administratief medewerker Financiën
• Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (Babs)

Kijk voor een actueel overzicht van onze vacatures op www.vacatures.banenpleinlimburg.nl

America
• Nieuwe Peeldijk 23 (in gebruiknemen 

(tijdelijk) gedeelte glasopstanden voor 
caravanstalling)

Evertsoord
• Patersstraat 4 (tijdelijk plaatsen van een 

tent)
Grubbenvorst
• Lottumseweg naar Past. Vullinghsplein 

(carnavalsoptocht GMV de 
Plaggenhouwers)

• Lottumseweg 77 (ontwikkelen van 
longstay appartement)

• Beatrixstraat 13 (plaatsen dakkapel 
voorkant)

• Venloseweg 73 (aanleggen van een 
hoogwaterkering)

• Horsterweg 57a (brandveilig gebruik 
huisvesting arbeidsmigranten)

Hegelsom
• St Jorisweg (ontheffi ng kamperen)

Horst
• Molenstraat e.o. (Jeugdcarnavalsoptocht D’n 

Dreumel)
• Poort van Horst 2 t/m 7 (aanpassing gevel )
• Venloseweg 110 (realiseren van een 

logiesgebouw)
• Industriestraat 15 (Intern verbouwing: 

plaatsing 'natte koeltoren')
Kronenberg
• Meerweg 11  (ontheffi ng afwijken 

sluitingstijd)
• Peelstraat, Travers, Schorfvenweg (evenement)
Lottum
• Houthuizerweg 12 (constructieve 

aanpassingen)
Sevenum
• De Hees ong (SVN01 R 116) (bouwen van 

8 woningen)
Swolgen
• Kerkveld e.o. (optocht boerenbruiloft 

CV D’n Bok)

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.

Verkiezingen provinciale staten 
en waterschap op 15 maart 2023
Op 15 maart 2023 zijn de provinciale - en waterschapsverkiezingen. Door te stemmen kiest u uw 
eigen vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen. Zo heeft u invloed op wie 
uw provincie en waterschap bestuurt.

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte, vakantie 
of werk? 
U kunt iemand anders machtigen om namens u 
te stemmen. Diegene brengt uw stem dan tege-
lijkertijd met zijn/haar eigen stem uit. Een kiezer 
mag niet meer dan twee volmachten aannemen. 
U kunt op twee manieren een volmacht regelen: 

• Onderhandse machtiging van een andere 
kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas: 

 U kunt een andere kiezer uit de gemeente 
Horst aan de Maas onderhands machtigen, 
door het gedeelte op de achterzijde van de 
stempas in te vullen. U en degene die u mach-
tigt, ondertekenen allebei de volmacht. Geef 
een kopie van het legitimatiebewijs mee aan 
degene die u machtigt. Wilt u toch zelf gaan 
stemmen? Dan kunt u de volmacht intrekken. 
Vraag dan uw stempas terug aan de gemach-
tigde. 

• Schriftelijke volmacht aan een andere 
Limburgse kiezer

 U kunt een andere kiezer uit de provincie 
Limburg/Waterschap Limburg schriftelijk 
machtigen, bijvoorbeeld als u tijdelijk in het 
buitenland bent. U vraagt dit aan via onze 
website, met behulp van uw DigiD. Heeft u 
geen DigiD? Dan kunt u het formulier (L8) 
ook van onze website halen of toegestuurd 

krijgen. U moet het verzoek uiterlijk vrijdag 
10 maart 2023 indienen. Degene die 
namens u mag stemmen, krijgt dan een 
volmachtbewijs per post toegestuurd. U 
kunt deze volmacht niet meer intrekken of 
alsnog zelf gaan stemmen.

Wilt u stemmen in een andere Limburgse 
gemeente?
Vraag dan tijdig een ‘kiezerspas’ aan. Dat kan 
via onze website met behulp van DigiD. Heeft u 
geen DigiD? Dan kunt u het formulier (K6-1) ook 
van onze website halen of toegestuurd krijgen. 
Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 10 
maart 2023 door ons zijn ontvangen. U kunt nog 
tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur 
persoonlijk aan onze balie een verzoek doen. 
Neem in dat geval uw geldig identiteitsbewijs en 
uw stempas mee. Maak hiervoor een afspraak 
via onze website, of bel 077- 4779777. 

Stemmen vanuit het buitenland
Het is bij deze verkiezingen niet mogelijk om 
vanuit het buitenland te stemmen. U kunt iemand 
anders machtigen om namens u te stemmen. 

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op 
www.horstaandemaas.nl/verkiezingen of bij 
Team KCC/Burgerzaken (077-477 97 77).

Februari - maart 2023

Bodem- en grondwater-
onderzoek door Kragten
Vanaf 2027 moet al het oppervlaktewater zoals beken, rivieren, meren en dergelijke, volgens 
Europese afspraken (de Kader Richtlijn Water), van goede kwaliteit zijn. Dit betekent dat er geen 
vies water meer uit rioleringen geloosd mag worden op het oppervlaktewater.

Wij starten daarom een onderzoek naar mogelijke 
oplossingen om de vuillozing terug te dringen. Op 
dit moment zijn er 17 locaties binnen de gemeen-
tegrens waar zich een overstortlocatie vanuit het 
riool naar het oppervlaktewater bevindt. 
Naast het inventariseren en analyseren van gege-
vens wordt er ook in het veld onderzoek gedaan. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bodem- en grond-
wateronderzoek. Wij hebben bureau Kragten uit 
Herten opdracht gegeven om deze onderzoeken 
uit te voeren. 

De veldonderzoeken vinden plaats in de periode 
februari - maart 2023. De onderzoeken worden 
uitgevoerd in/nabij de kerkdorpen: America, 
Griendtsveen, Horst, Kronenberg, Meerlo, 
Melderslo, Meterik, Sevenum en Swolgen.

Neem voor vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van de veldonderzoeken contact op 
met ons door tijdens openingstijden te bellen 
naar 077 - 44 97 77 of mail naar 
gemeente@horstaandemaas.nl

Verduurzamen doen we samen #WijGaanGroen

Kijk de informatieavond (hybride) 
warmtepompen nu terug
Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Of bent u toe aan een volgende duurzame stap? En wilt u uw wo-
ning verwarmen met een (hybride) warmtepomp, maar weet u niet waar te beginnen? Op 24 januari 
2023 organiseerden wij daarom een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken.

Zo krijgt u van de onafhankelijk adviseur van 
het Duurzaam Bouwloket uitleg over:
• de werking van (hybride) warmtepompen;
• de huidige situatie in de markt;
• Belangrijke aandachtspunten;
• Subsidie- en fi nancieringsmogelijkheden.

Hier kunt u de bijeenkomst terugkijken: 
www.duurzaambouwloket.nl/
warmtepomp-horstaandemaas
Heeft u vragen? 
Als inwoners van Horst aan de Maas kunt u 
gratis bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor 
uw vragen: 072 - 743 39 56
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 Veer moge weer
    Carnaval staat weer voor de deur en dat betekent geschminkte 
gezichten, mooie pakjes, polonaises door de zaal, een drankje in de 
hand, muziek en veel gezelligheid. Dit is weer de eerste, echte normale 
carnaval na corona, waar alle feestelijkheden als vanouds gevierd 
kunnen worden. 

    Overal zijn weer nieuwe prinsen uit-
gekomen en we mogen weer met 
zijn allen binnen carnavallen. Ook 
wij van Perspectief zijn blij dat alles 
weer als vanouds door kan gaan. 
Jong en oud komen samen om feest 

te vieren. Laten we 2023 gebruiken 
om met onze jeugd een gezellige 
carnaval neer te zetten. Perspectief 
streeft naar een hartelijke gemeen-
schap, waarin we respect hebben 
voor elkaar. We werken aan bewust-

wording van de ervaringen van 
verschillende mensen met eigen 
perspectieven en op feesten als deze 
komen we elkaar op een andere 
manier tegen. Zo is carnaval een uit-
gelezen kans om vooroordelen los te 
laten, niet te denken in ‘wij en zij’, en 
vooral samen eropuit te gaan. Laten 
we deze carnaval dan ook aangrijpen 
om samen met de jeugd een fi jne en 
gezellige tijd te hebben.
    Carnaval is een feest waarbij we het 

normaal even laten varen, onszelf 
niet te serieus nemen en we samen 
plezier kunnen maken. Wij hopen 
dat we er dit jaar samen een feest 
van kunnen maken, waar we alleen 
goede herinneringen aan overhou-
den.

    Judith Mooren, burgerraadslid   

 Perspectief Horst aan de Maas   

 Wist u dat…
    In Nederland 2,6 miljoen huishoudens (38 procent) om welke reden 
dan ook moeilijk rond kunnen komen? Dat één op de vijftien huishou-
dens beneden de laagste inkomensgrens leven? Dat er nogal wat 
mensen daardoor in de schuldhulpverlening belanden? Dat er, heel 
triest, steeds meer kinderen opgroeien in armoede en kansarm zijn? 
Dat er vaak complexe problematiek aan armoede en schulden ten 
grondslag ligt?

    Eenmaal in de schuldsanering is het 
moeilijk om eruit te komen. Waarom 
dit onderwerp? We maken ons zor-
gen over de oorlog in Oekraïne en 
de gevolgen. Over de infl atie en de 
energiecrisis. De woningnood. Dat 

statushouders drie maanden voor-
rang krijgen bij woningtoewijzing. 
Stikstof. Maar beseffen we ook dat 
er in onze eigen gemeente gezin-
nen, maar vooral kinderen, zijn die 
weinig kansen hebben en in bittere 

armoede leven?
    Natuurlijk, onze gemeente en over-
heid helpen. Maar is dat genoeg? Ik 
denk van niet. Misschien meer inzet-
ten, zoals in Venlo, op een nieuwe 
aanpak waarbij gezinnen met meer-
dere problemen gerichter en structu-
reler geholpen kunnen worden. Want 
wie durft nog hulp te vragen? Je 
schaamt je toch kapot om te erken-
nen dat je in armoede leeft en je kin-
deren niet kunt geven wat ze nodig 
hebben?
    Ik vraag u: kent u mensen in 

armoede? Overtuig hen dan tac-
tisch om hulp te vragen. Vertel dat 
schaamte niet nodig is. Laten we 
organisaties koesteren en steunen 
zoals de voedselbank, Leergeld en 
STAP. En ook opvang zoals His Hope 
en Huizen van de wijk. Plekken waar 
je zo binnenloopt, elkaar treft en 
waar je hulp kunt vragen.

    Jos Gubbels   

 D66-GroenLinks   

 Waarom is politiek nog leuk?
    Vorige week was weer eens een week met de leuke dingen van ons raadswerk. Dinsdag 24 januari stond 
onze grote fractie op de agenda, deze houden we zoveel mogelijk op locatie. Dit keer waren we te gast in 
het bajescafé in Evertsoord. 

    We kregen daar een inspirerende 
uitleg door de gevangenisdirecteur, 
over hoe hij er samen met andere 
betrokkenen voor gezorgd had dat de 
kapel is omgeturnd naar een exposi-
tieruimte waar iedereen kan genie-
ten van een kop koffi e of wat anders. 
Alles verzorgd door gedetineerden 
die hiermee leren om terug te keren 
naar de maatschappij, maar ook met 

instandhouding van de kerkelijke 
functies. Mooi om te zien dat het wel 
kan. Zeker een aanrader om eens 
binnen te lopen als u er langskomt. 
Na afl oop van de rondleiding heb-
ben we een goede fractievergadering 
gehad in de Smêlentôs waar we de 
raadsagenda van afgelopen dinsdag 
besproken hebben.
    Woensdagavond hadden we onze 

terugkerende avond ‘Ondernemen 
met politiek’ waar Peer Swinkels, van 
Swinkels family Brewers, ons mee-
nam in zijn visie op ondernemen. 
Samen met de inbreng van Raymond 
Knops vanuit de landelijke politiek, 
Michael Theuns onze provinciale 
lijsttrekker, Roy Bouten vanuit de 
gemeentelijke politiek en de inbreng 
van de vele aanwezigen, was ook dit 

een zeer geslaagde avond.
    En donderdag mochten we als raads-
leden te gast zijn bij de première van 
de documentaire ‘Hoe deal jij met 
drugs’ in ’t Gasthoês. Een indringend 
en aangrijpend verhaal over Juul en 
Morris. Mogelijk gemaakt door de 
gemeente en NIX18 Horst aan de 
Maas. Echt een aanrader om te gaan 
kijken, en voor ons een boodschap 
om bij toekomstig beleid rekening 
mee te houden.
    Zaterdagmorgen waren we als raads-
leden uitgenodigd bij EuroTree in 

Melderslo door de boomteeltsector 
in onze gemeente. Mooi om te zien 
wat voor een prachtige sector dit is. 
Ze deelden met ons hun kracht, maar 
ook hun zorgen over bijvoorbeeld de 
grote grondhonger die er is. Zeker 
iets waar we bij toekomstige beslis-
singen rekening kunnen, nee móe-
ten, houden.

    Sjaak Jenniskens   

 CDA Horst aan de Maas   

 Tijd voor leiderschap
    De verkeersveiligheid rondom het NS station Horst-Sevenum is een 
bekend probleem en wordt de komende jaren alleen maar groter. Door 
de uitbreidingen van het aantal woningen in de dorpskernen zal het 
probleem van deze belangrijke ontsluitingsweg alleen maar groter 
worden.

    In het verleden heeft de meerder-
heid van de gemeenteraad tegen de 
oplossing van een verkeerstunnel 
gestemd vanwege het kostenaspect. 
Een tunnel onder het spoor lost 
echter wel het probleem op. Elke 
keer als de spoorbomen dicht gaan, 

ontstaan er lange wachtrijen aan 
beide kanten van de slagboom. 
Voetgangers en fi etsers moeten zich 
door de verkeerskluwen van auto’s 
en vrachtauto’s worstelen om te kun-
nen oversteken.
    Nu wordt ook de voetgangers- en 

fi etstunnel geschrapt en blijft er 
dus niets over van het oorspronke-
lijke plan om het verkeersprobleem 
op te lossen. Vandaar dat de VVD 
van mening is dat het huidige plan 
en aanpak de prullenbak in kan. 
Gemeentebestuur, tijd om leider-
schap te tonen en niet voor de goed-
koopste, maar de beste oplossing te 
gaan.
    Start vandaag nog met sparen voor 
een tunnel onder het spoor. Ga met 
Provincie en Rijk opnieuw in gesprek 

om de realisatie en mogelijkheden 
rondom cofi nanciering te bespreken. 
Bekijk hoe een deel van de winst 
die met het goederenvervoer wordt 
behaald, ingezet kan worden om de 
directe problemen die dit veroorzaakt 
op te lossen. Waar een wil is, is een 
weg.
    VVD Horst aan de Maas, wij doen wat 
nodig is.

    Jeroen Achten, burgerraadslid   

 VVD Horst aan de Maas   

Crist Coppens

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

Alleen dinsdag 7 februari 2023

Gehakt half om half
Kilo halve prijs

Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22  

info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Voor al uw stoffeerwerk
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Kunstmatige intelligentie doet 
meer goed dan kwaad

Zelfrijdende auto’s, de nieuwste opsporingstechnieken en fraudedetectie maken allemaal gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar ook de aan-
bevolen video’s op je Instagram of YouTube worden bepaald door een zelflerend algoritme. Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij en groeit ontzettend hard. Maar hoe blij moeten we zijn met deze ontwikkelingen? Brengt kunstmatige intelligentie niet 
meer kwaad dan goed op de tafel? 

De laatste jaren is de ontwikkeling van kunstma-
tige intelligentie zo hard gegaan, dat computers 
langzaamaan slimmer zijn geworden dan de mens. 
Daarnaast draagt kunstmatige intelligentie ook bij 
aan het opsporen van ziektes in een vroeg sta-
dium waardoor mensen eerder en beter geholpen 
kunnen worden. Maar ook het gedrag van men-
sen kan steeds beter voorspeld worden, waardoor 

criminelen sneller gepakt kunnen worden. Helaas 
heeft kunstmatige intelligentie ook een keerzijde. 
Waar de hyperintelligente computers gebruikt kun-
nen worden om criminaliteit aan te pakken, kun-
nen criminelen dezelfde technologie gebruiken om 
het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Drones 
die op basis van foto’s mensen kunnen uitschake-
len zijn dichterbij dan je denkt. Veel kunstmatige 

intelligentie tools leren van een onuitputtelijke bak 
aan data. Maar als ze ons gedrag op Twitter gaan 
gebruiken om zelf te leren, krijgen we dan geen 
computers die een verkeerd wereldbeeld krijgen?

Kunstmatige intelligentie doet meer goed dan 
kwaad, wat vindt u?

   

Bespreking poll
De digitalisering in het middelbare onderwijs is een slechte zaak
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?

In de toekomst zullen boeken waarschijnlijk hele-
maal verdwijnen uit het klaslokaal. Het meezeu-
len van een zware boekentas lijkt daarmee voor 
leerlingen voorgoed verleden tijd. Jan Timmermans 
vraagt zich af of dat wel zo’n goede ontwikkeling is. 
“Het beste is nog altijd en-en”, laat hij in een reac-
tie weten. Ook Lucia Ramakers is geen voorstander 
van de digitalisering, zo verduidelijkt ze middels 
een handgeschreven brief. “Wij klikken ons geheu-

gen weg. Wie vandaag wordt geboren zal een 
kwart van zijn leven achter een beeldscherm door-
brengen. Ons denkwerk wordt overgenomen door 
de computer, internet en de smartphone”, schrijft 
ze. Ze wijst in haar reactie op het boek ‘Digitale 
dementie: hoe wij ons verstand kapotmaken’, van 
auteur Manfred Spitzer. “Hij is één van de belang-
rijkste neurologen van Duitsland. Hij waarschuwt 
voor geheugenstoornissen, ontwikkelingsstoornis-

sen en hersenbeschadiging. Ik denk dat de bewe-
ring ‘een kwart van het leven’ nog aan de lage kant 
is. Nog voordat kinderen kunnen lopen, hebben ze 
al een tablet in hun kuistjes. Daarna volgt de basis-
school. Wij laten verslaving toe in Nederland. Ik 
ben een leek, maar toch dacht ik toen gokken via 
internet mogelijk werd in Nederland ‘mijn hemel, 
kunnen ze dan niet bedenken wat voor gevolgen dit 
heeft?’”, uit ze haar zorgen.

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

Digitale 
grootouders
“Casper heb je even tijd nu 
hebben weer ruzie met tv”, luidt 
het interpunctiearme 
WhatsAppberichtje van mijn 
oma. Laten we het houden op 
een eigen, unieke schrijfstijl. 
Terwijl ik lachend mijn jas van 
de kapstok gris om weer de 
‘technologieheld’ van mijn opa 
en oma uit te gaan hangen, 
bedenk ik bij mezelf: ‘wat vind 
ik het knap dat die twee nog zo 
met de digitale wereld mee-
gaan’.

Toen mijn opa nog een klein man-
netje was, stond hij vaker dan eens 
met de jongetjes en meisjes uit de 
buurt te turen door de etalage van 
een winkel in Horst. Niet zomaar 
een etalage, maar een etalage 
waarin de eerste televisie van Horst 
stond opgesteld. Waar mijn opa tot 
op dat moment via de radio infor-
matie tot zich kreeg, verdwaalden 
hij en zijn vriendjes nu in de wereld 
van de bewegende beelden.
In de tijd daarna kwam de tech-
nologische ontwikkeling in een 
stroomversnelling terecht. En nog 
altijd groeit de technologie harder 
dan de Friese Elfstedenkoorts wan-
neer er één keer nachtvorst heeft 
plaatsgevonden. En opa en oma? 
Die groeien gewoon lekker mee. 
Waar ze zeventig jaar geleden nog 
onder de indruk waren van een 
televisie, appen ze er nu op los als 
gretige tieners in de brugklas. Dat 
er vervolgens in de ‘Familie app’ 
per ongeluk wordt gereageerd op 
een foto van twee jaar geleden, 
nemen we op de koop toe. Ook de 
tablet kent geen geheimen meer. 
Met Duitse schlagers op de ach-
tergrond, die ze eigenhandig via 
YouTube hebben opgezet, maak 
ik geen schijn van kans meer tij-
dens spelletjes als ‘Wordfeud’ en 
‘Candy Crush’. Daar zitten aardig 
wat uurtjes in. Het is dan ook geen 
verrassing dat opa mij al meer-
maals trots heeft verteld dat hij als 
duizendste bezoeker al aardig wat 
gratis iPhones heeft gewonnen. U 
kent het wel. Wat ben ik trots, dat 
ze op deze leeftijd hun hand niet 
omdraaien om de nieuwste tech-
nieken meester te blijven maken. 
Al moeten ze niet te veel oppikken, 
want het blijft leuk om de ‘tech-
nologieheld’ van je opa en oma te 
worden wanneer je met je ‘magi-
sche’ handelingen de televisie 
weer op het juiste kanaal krijgt.

Casper

Caspers Comeback

Poll

Een crisis komt zelden alleen (en onverwacht)
De gemeente Horst aan de Maas gaat de komende drie maanden alle vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders. En 
dat terwijl al jaren bekend is dat er een schreeuwend tekort is aan sociale huurwoningen. De SP hamert al heel lang op uitbreiding, maar 
vond nooit steun van de andere fracties. Ondertussen groeit de bevolking, vooral door de toename van arbeidsmigranten. Gevolg is dat 
mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning jarenlang op de wachtlijst staan. Anderen die met spoed een woning nodig 
hebben, bivakkeren op campings of wonen in bij anderen.

Twee jaar geleden besloot de 
gemeenteraad om in vijf jaar 1.000 
woningen te bouwen: 300 soci-
ale huurwoningen, 300 markthuur 
en 400 koopwoningen. Maar bij de 
huidige projecten wordt nergens 
de 30-30-40 verhouding gehaald. 
Het aantal sociale huurwoningen 
blijft nog steeds ver achter. Er is 
een vluchtelingenstroom op gang 

gekomen. Als mensen recht heb-
ben op verblijf, hebben ze ook recht 
op huisvesting, vaak in een sociale 
huurwoning. Consequentie is dat er 
nu een kleine zeventig mensen in 
Horst aan de Maas gehuisvest moe-
ten worden op een bevolking van 
meer dan 40.000 mensen. Logische 
actie zou zijn dat ieder dorp wat 
mensen opvangt en de grote kernen 

Sevenum, Grubbenvorst en Horst wat 
meer. Maar de wethouder kiest voor 
de wijken met sociale huurwonin-
gen, waar het nu al piept en kraakt, 
omdat daar de laatste jaren al heel 
veel mensen met problemen gehuis-
vest zijn. Niets eerlijk delen. Niets 
naar draagkracht. Nee hoor, Jan met 
de pet wordt gefeliciteerd met de 
nieuwe buren en in rijkere buur-

ten wordt de champagne ontkurkt 
omdat ‘het probleem’ is opgelost. 
Menselijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit tussen alle 
mensen? Daar is in de huidige situ-
atie weinig sprake van.

Wilma Kurvers
Kruisstraat 18, Hegelsom

Ingezonden brief

Betrouwbare overheid. Voor wie?
Eindelijk gaf wethouder Beurskens het toe. Wethouder Tegels had ongeveer vijftien rampdossiers achtergelaten. Voor burgemeester Palmen 
was het niet beantwoorden van vragen geen probleem. De wethouder ging er zelf over of hij, tegen de gedragscode, vragen wel of niet wilde 
beantwoorden, en hoe.

Tegels gedrag werd gedoogd binnen 
het college. Een stapel rampdossiers. 
Wethouder Tegels deed mensen 
toezeggingen zonder het college 
te informeren en toestemming te 
vragen. Een einzelgänger binnen 
het collegiaal bestuur? Het college 
neemt nu keer op keer besluiten die 
ze eigenlijk niet willen nemen en 
die tegen het beleid in gaan. Net als 
bij, zo schreef wethouder Kuipers, 
besluiten van wethouder Vostermans 
in het dossier Willems, ook zonder 
mandaat. Door toezeggingen en 
valse beloftes, ook al kon dat niet, 

vinden B&W nu dat een betrouwbare 
overheid, die onterechte toezeg-
gingen doet, toch gestand moe-
ten doen. Zou je dan betrouwbaar 
zijn? Misschien wel voor die betref-
fende personen of ondernemers, 
maar zeker niet voor de mensen 
die benadeeld worden. Hoe weet je 
dat je zienswijze wordt afgewezen 
omdat een niet geoorloofde toezeg-
ging is gedaan? Er zijn dus anderen 
die tegen regels en werkwijze in 
nu benadeeld worden of oneerlijk 
met willekeur op achterstand staan. 
Voor deze mensen is er geen sprake 

van een betrouwbare overheid. Het 
college maakt keuzes voor wie ze 
betrouwbaar wil zijn. Dat is willekeur 
en willekeur staat gelijk met onbe-
trouwbaarheid. Het duurt soms even, 
maar al is de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel. Net 
zo ging dat met een dossier aan de 
Zeesweg. De coalitie moest overge-
haald worden om voor te stemmen. 
Dat deed de wethouder door alleen 
de coalitiepartijen een feitenrelaas 
van het ontwikkelbedrijf te stu-
ren. Het plan van Greenport moest 
doorgedrukt worden. De wethouder 

en de coalitiepartijen zetten zo de 
oppositie buitenspel. Dat geheime 
en mogelijk niet deugende rapport 
is vuile politiek. Het dualisme wordt 
de nek omgedraaid. Dit met mede-
weten van wethouders als Bouten en 
burgemeester Palmen en de frac-
tievoorzitters van de coalitie. Met 
meer dan vijftig gedupeerde buurt-
bewoners als gevolg. Niet bepaald 
een betrouwbare overheid. Blijft dat 
onbestraft?

John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

Ingezonden brief
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Prijsplafond woningen PETC+ terrein Hegelsom
De gemeente Horst aan de Maas heeft afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar over de betaalbaar-
heid van de woningen in de nieuwe woonwijk PETC+ in Hegelsom. Voor ongeveer twee derde van de woningen 
is een prijsplafond overeengekomen.

Dit is gedaan zodat de woningen 
betaalbaar zijn voor een grotere 
doelgroep met een lager inkomen. 
De gemeente stuurt namelijk op de 
betaalbaarheid van woningen, omdat 
zij aangeeft het belangrijk te vinden 
dat er woningen worden gerealiseerd 

die passen bij de inwoners van Horst 
aan de Maas. De ontwikkelaar van het 
PETC+ terrein is bereid medewerking 
te verlenen aan het maken van deze 
nieuwe afspraken over de betaalbaar-
heid van de woningen. Waar er eerder 
maar voor 30 procent van de wonin-

gen afspraken waren gemaakt voor 
een prijsplafond, is dit na intensief 
overleg verhoogd naar 65 procent van 
de woningen.

   

71%*** winnaar zevende editie De Hôrster Kwis
Team 71%*** werd vrijdag 27 januari uitgeroepen tot winnaar van De Hôrster Kwis 2022. Team Weej 4 zien 
kammeruj vaan Niks werd tweede en team Zekdoampels derde. Het was spannend in de top, met kleine 
verschillen tussen de nummers 1, 2 en 3. Team 71%*** wist weer nipt te winnen en heeft hiermee al vier keer 
de De Hôrster Kwis Wisseltrofee gewonnen.

Met 85 teams en ruim 1.500 deel-
nemers was De Hôrster Kwis weer 
als vanouds gezellig. Of er dit jaar 

weer een Hôrster Kwis komt, hangt 
af van versterking in de organisatie. 
Horstenaren die geïnteresseerd zijn, 

kunnen zich melden bij de organisatie. 
Zij kunnen hiervoor kijken op www.
dehorsterkwis.nl.

Ves Huijs jeugdprins van 
Ezelsköpke Sevenum

In een volle Wingerd is Ves Huijs op 
zondag 22 januari uitgekomen als 
nieuwe jeugdprins van Sevenum. 
Ves I zal samen met zijn adjudan-
ten Tom (Huijs) en Olle (Brouwer) de 

kar bij Ut Ezelsköpke gaan trekken. 
Op zondag 12 februari is het moge-
lijk om dit trio te feliciteren op de 
receptie in de Wingerd, te Sevenum.

   

Column Binnenkijken bij
Gezonde voeding helpt
“Het is toch raar dat patiënten met darmkanker een rundersaucijs 
kunnen bestellen in het ziekenhuisrestaurant. Terwijl we weten 
dat rood vlees kanker kan veroorzaken. Van één saucijs ga je niet 
dood, maar toch.”

Patrick Deckers, orthopedisch chi-
rurg in het Zuyderland Ziekenhuis in 
Sittard begrijpt het niet. We weten 
al jaren dat kanker mede het gevolg 
is van een dieet met te veel dier-
lijke eiwitten. En toch, rundersaucijs 
op het menu? In een gezondheids-
instelling? Deckers heeft Caring 
Doctors opgericht, een club die de 
strijd aanbindt met ongezonde con-
sumptiepatronen. In ziekenhuizen 
in de staat New York worden alleen 
nog vegetarische maaltijden aan-
geboden. Caring Doctors wil dat dat 
ook in Nederland gebeurt. Nu al 
lijden in ons land 800.000 mensen 
aan kanker. Dat aantal dreigt te stij-
gen naar 1,3 miljoen. Kortom, werk 
aan de winkel.
Trouw pakte onlangs uit met 
Deckers’ initiatief. Toch is er wei-
nig nieuws onder de zon. Medici 
zijn er al lang van overtuigd dat 
gezonde voeding een waardevolle 
bijdrage levert aan de behandeling 
van kanker. De overlevingskansen 

en de kwaliteit van leven nemen 
er door toe en onnodige complica-
ties worden voorkomen. Gezonde 
voeding helpt het lichaam ook zich 
te herstellen. Maar, wat is gezonde 
voeding?

Het Nationaal Fonds tegen Kanker 
adviseert: eet verse groente en 
fruit, regelmatig vette vis en wei-
nig tot geen bewerkt of rood vlees 
én laat alcohol staan. De massa wil 
er nog niet aan. Die eet nog steeds 
graag (rood) vlees en in de prak-
tijk ook steeds meer. Zelfs in het 
ziekenhuis. Voor Caring Doctors is er 
een wereld te winnen.

Hulp nodig bij kanker? De ambu-
lante medewerkers van het Toon 
Hermans Huis staan voor u klaar. U 
kunt contact opnemen met Helmy 
Swinkels (06-11218409) of Teus van 
Leeuwen (06-53206175).

Tekst: Paul Seelen

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

OPEN
avond
maandag
6 februariuw  kunstgebit?

Problemen  met

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

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

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

gespecialiseerd in klikgebittengespecialiseerd in klikgebitten
Al meer 

dan 25 jaar 

in Horst!
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Twee nieuwe exposities in Kantfabriek 
In Museum De Kantfabriek in Horst opent zondag 5 februari de expositie KwANT. Getoond wordt een greep 
uit de kantcollectie van Museum de Domijnen uit Sittard en Museum de Kantfabriek. Verder is in het museum 
een expositie te zien van zeventien textiel- en modestudenten.

Uit de collectie van De Domijnen zijn 
in KwANT losse stroken naaldkant en 
kloskant te bezichtigen. Het meren-
deel is afkomstig van de Liefdezusters 
van het Kostbaar Bloed. De pronklap-
pen en werkstukken zijn gemaakt 
door de pensionaires en zusters van 
het Urulinenpensionaat aan de Oude 
Markt. Daarnaast zijn er kragen en 
manchetten die zijn gemaakt ter ver-
fraaiing van burgerkleding, omslag-
doeken en kleding die rijkelijk is 
versierd met stroken kant. 
Vijf jonge ontwerpers van de oplei-
ding Design van de Kunstacademie 
in Maastricht en hun docent namen 

enkele kanten objecten uit de collec-
tie van De Domijnen onder de loep. 
Ze maakten nieuw werk, dat is geïn-
spireerd op een object uit de col-
lectie van De Domijnen. De kanten 
en het textiel uit de collectie van De 
Domijnen worden aangevuld met bij-
zondere stukken kant uit de verzame-
ling van Museum de Kantfabriek. De 
veelal handgekloste kant geeft een 
inkijk in de uitgebreide collectie van 
het museum. 
KwANT is te zien van 5 februari tot 
en met 2 april. Een tweede expositie, 
Mop-Up 4, loopt eveneens tot en met 
2 april. Met Mop-Up geeft Museum De 

Kantfabriek voor de vierde keer een 
platform aan jonge aankomende tex-
tielkunstenaars en modeontwerpers 
om hun werk te etaleren. De textiel-
fabricage is één van de meest vervui-
lende industrieën en onder jongeren is 
veel aandrang hier iets mee te doen. 
Deze tentoonstelling laat zien hoe de 
jonge generatie ontwerpers op ver-
schillende manieren bijdragen levert 
aan een duurzame textielsector. Tot de 
zeventien exposanten behoren Kyra 
Hegger en Romy van Reenen uit Horst.

   

Dendron organiseert Science Symposium 2023
Het Dendron College organiseert jaarlijks een Science Symposium, waar leerlingen van alles ontdekken over 
wetenschap. Er zijn gastsprekers en er worden scheikundige proefjes op het podium gedaan. Ook leerlingen 
spelen een belangrijke rol. Het Science Symposium 2023 vindt vrijdag 10 februari plaats. 

Als kick-off laten Noor, Mimi en Lotte 
met hun platform ‘Sisters in Science’ 
zien dat je ook een goede weten-
schapper kunt zijn als je géén oude 
witte man in een labjas bent. Daarna 
presenteren twee leerlingen hun 
profielwerkstuk en de daarbij beho-

rende bevindingen. Bij de indruk-
wekkende show van Freezing Physics 
staan vervolgens verschillende proe-
ven met vloeibaar stikstof centraal. 
Hierna komt Laurens Feije van QuTech 
vertellen over quantumtechnologie. 
Hij werkt aan een radicaal nieuwe 

technologie met een wereldverande-
rend potentieel. Ten slotte inspireert 
Sandjai Bhulai de leerlingen met actu-
ele vraagstukken en problemen in het 
dagelijkse leven die met wiskunde op 
te lossen zijn.

   

Quinty Roeffen leert buurtgenoten boogschieten

2023 is een bijzonder jaar voor Horster 
buurtvereniging De Noabere, waarin 
ze het 50-jarig bestaan viert. Voor één 
van de leden is het tevens een jaar 
waarin ze hoopt een ticket af te dwin-
gen voor de Olympische Spelen van 
2024 in Parijs. Viervoudig Nederlands 
kampioene handboogschieten Quinty 

Roeffen (17), die tegenwoordig op 
Sportcentrum Papendal woont, gaf 
haar voormalig buurtgenoten onlangs 
een workshop bij handboogsportver-
eniging De Schutroe. Daar leerde ze 
hen de fijne kneepjes van de sport. 
Ze vertelde over de combinatie van 
topsport met school en haar zoektocht 

naar sponsoren. Als onderdeel van 
TeamNL deelde het lid van De Naobere 
een indrukwekkend verhaal, waar vol-
gend jaar door de buurtgenoten nog 
vaak aan zal worden gedacht wanneer 
Quinty in Parijs met scherp schiet.

Rozensnoeicursus Rozenhof 
Lottum
Rozenhof Lottum organiseert dit jaar opnieuw een rozensnoeicur-
sus. De cursus wordt gegeven op de zaterdagen 4 en 11 maart. 

Om rozen goed te laten bloeien, is 
het nodig ze te snoeien. Tijdens de 
snoeicursus leren de deelnemers 
onder deskundige leiding en met 
uitvoerige uitleg hoe ze verschil-
lende soorten rozen vakkundig 
moeten snoeien.
De theorie wordt gegeven onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
met een rozengebakje.

Na de praktijk volgt een lunch. 
De cursus vindt op beide zaterda-
gen plaats van 10.00 tot 14.00 uur. 
Inschrijven dient te geschieden vóór 
25 februari via info@rozenhoflot-
tum.nl onder vermelding van naam, 
telefoonnummer, emailadres en de 
gewenste cursusdag.

   

Jan Kurvers Vrijwilliger van 
het Jaar bij KBO Sevenum
KBO Sevenum hield vrijdag 27 januari in De Wingerd haar vrijwilli-
gerslunch. Daar werden zo’n tachtig vrijwilligers bedankt voor 
hun inzet in het afgelopen jaar. Jan Kurvers werd daarbij uitgeroe-
pen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Alle Sevenumse KBO-leden moch-
ten de afgelopen weken hun stem 
uitbrengen op een vrijwilliger, 
die volgens hem of haar de titel 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ verdiende. 
Meer dan een kwart van de stem-
men werd uitgebracht op Jan 
Kurvers. Hij werd beoordeeld als 
een goedgehumeurde duizendpoot, 
een harde werker en sleutelbeheer-
der, die bijna dagelijks bij alle acti-
viteiten van de KBO behulpzaam is. 
Hij is bescheiden en treedt nooit op 
de voorgrond, maar staat altijd klaar 
om bij te springen. Nooit wordt 
tevergeefs een beroep op Kurvers 
gedaan. Hij is verder altijd bereid 

om te helpen bij het opbouwen en 
inrichten van de zaal voor activitei-
ten. Uit handen van voorzitter Peter 
Lalieu ontving Kurvers een blijvend 
aandenken.
Op 27 januari ontving de KBO ook 
voor honderd personen slagroom-
taart. Dit omdat de Sevenumse 
afdeling in september 2022 lan-
delijk werd uitgeroepen tot afde-
ling van de maand. In overleg met 
de Vrienden van Sevenheym en 
verzorgingshuis Sevenheym werd 
besloten deze taarten beschikbaar 
te stellen aan de bewoners van het 
verzorgingshuis.

   

Derde editie ‘Ondernemen 
met Politiek’ drukbezocht
Meer dan zestig ondernemers werden woensdag 25 januari uit 
Horst aan de Maas geïnspireerd over ‘Ondernemen met Politiek’. 
Tijdens de derde editie van dit jaarlijkse evenement gingen onder-
nemers in gesprek met elkaar en de landelijke, provinciale én 
lokale politiek. De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond. 
“Als we kijken naar de opkomst en sterke inhoud, kunnen we alleen 
maar trots zijn”, aldus organisator Roy Knelissen van CDA Horst 
aan de Maas.

De avond begon met een flinke 
dosis ondernemen. Peer Swinkels, 
CEO van Royal Swinkels Family 
Brewers, nam de aanwezigen mee 
in de wereld van het familiebe-
drijf. Indrukwekkende cijfers, zoals 
een miljard euro omzet en meer 
dan 1.800 werknemers passeerden 
de revue. Daarna verschoof de blik 
naar politiek. Onder leiding van Alex 
Janssen bespraken Raymond Knops 
(kamerlid), Michael Theuns (lijst-
trekker CDA Limburg), Roy Bouten 

(wethouder Horst aan de Maas), 
Peer Swinkels en de overige aan-
wezigen actuele thema’s. Klimaat, 
het politieke systeem en de samen-
werking tussen ambtenaren en 
ondernemers: het kwam allemaal 
voorbij. Uiteindelijk was iedereen 
het erover eens dat ondernemers 
en politiek elkaar nodig hebben om 
iets te bereiken. De volgende edi-
tie van ‘Ondernemen met Politiek’ 
staat volgend jaar op 25 januari op 
de agenda.
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Joep II jeugdprins van het 
Tuuteriek
In een bomvolle Tuutetempel in Hegelsom is op zondag 22 januari jeugd-
prins 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 car-
naval uiteraard niet alleen voor. Zijn 
adjudanten zijn Giel van Houtum en 
Sjors Wagemans. Samen met vorst 
Teuntje treedt dit kwartet als kartrek-
kers van 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 recep-
tie op zondag 5 februari. Deze wordt 
opgeluisterd met een optreden van 
Big Benny.

Beeld: Stef Dekker

   

Nick van Berlo en Tessa Driessen 
boerenbruidspaar Meterik
Nick van Berlo en Tessa Driessen vormen dit jaar het boerenbruidspaar 
van de Meulewiekers in Meterik. Passend bij het thema ‘Leave in de 
Brouwereej’ kwam het paar op zondag 29 januari in MFC De Meulewiek 
tevoorschijn uit een brouwersketel. 

De rest van het boerengezelschap 
bestaat uit Erik Brouwers (vader van 
de bruid), Steffie Wismans-van den 
Bekerom (moeder van de bruid), 
Patrick Craenmehr (vader van de 
bruidegom), Astrid Meijers-Classens 
(zus van de bruidegom), John Geurts 
(burgemeester), Mark en Tom Houben 

(kwajongens) en Wouter Hermans 
(ceremoniemeester). De bruiloft vindt 
plaats op dinsdag 21 februari in MFC 
De Meulewiek. Vanaf 14.11 uur is 
iedereen uitgenodigd om te komen 
kijken hoe het bruidspaar in de onecht 
wordt verbonden.

Ted en Lennie Lenssen-
Stultjens boerenbruidspaar 
Tienray
Carnavalsvereniging De Geiten organiseerde zaterdag 28 januari 
voor het eerst in de geschiedenis van het Tienrayse carnaval een 
heus verlovingsbal. Daar werd het nieuwe boerengezelschap 
voorgesteld. 

Het boerenbruidspaar wordt 
gevormd door Ted Lenssen (‘zoën 
van Lensse Ben van de Maasjoertse 
uut Well en Geurtse Nelly van de 
Tuuteköp uut den Heagelsum’) en 
Lennie Lenssen-Stultjens (‘doch-
ter van Stultjens John van de 
Wortelepinne uut Blierick en van 
Van den Munckhofs Willie uut os 
eige Geiteriek’). Hun getuigen 
zijn Sjuul Stultjens (‘zoën van Van 
den Munckhofs Willie uut os eige 

Geiteriek Tiendere en van Stultjens 
John van de Wortelepinne uut 
Blierick’) en Merel Arts-Stultjens 
(‘dochter van Arts Sjraar van CV de 
Klute-trappers uut de Piël en van 
Van Kempens Tilly van CV de Kuluut 
uut de Loi’). Ted en Lennie worden 
carnavalsmaandag 20 februari in 
de Geitestal in Tienray in de onecht 
verbonden, met aansluitend hun 
receptie.

   

Prins Rens en adjudant Rik bij 
Disco ‘t Trefpunt
Disco ‘t Trefpunt, dat iedere twee 
weken een discoavond organiseert 
voor mensen met een beperking, 
heeft een nieuw prinselijk duo. Bij 
OJC Niks werden op vrijdagavond 20 
januari prins Rens (Tielen) en adju-
dant Rik (Thielen) gepresenteerd als 

voorgangers tijdens de komende 
carnaval. Het duo voert de vastela-
ovend aan met hun leus ‘Weej goan 
deze carnaval vuurop en zette de 
boel deugdelijk op de kop’.  

Beeld: Jos Derks

Chauffeurs 
gezocht
Vrachtwagen chauffeur
10-20 uur

BE chauffeur
6-12 uur

Strijbos Tuinbouw BV
06-22410401
info@tooldesign.nl
Smakt - Horst

Bezoek onze nieuwe website 
hallohorstaandemaas.nl

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

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

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

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

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

wij schuren en lakken nog tafels. 
jderikx 0610954220

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

Kwetsuren of blessures: www.jans-
sen-sportmassagehorst.nl Méér dan 
sportmassages

Poets gevraagd voor 4 uur per week. 
Dag in onderling overleg. Locatie 
Maasbree pvanenckevort@gmail.nl

Ter overname aangeboden 2 kaartjes 
voor het concert van Andre Rieux 
op 6 juli. Het betreft kaartjes voor 
het terras incl. 3-gangendiner voor 
127,50 p.p. Bel 0655511201

Yin Yoga in Horst op donderdagavond 
en vanaf maart op vrijdagmorgen info 
www.asanayogahorst.nl 0646320039 
jeanne.verdellen@hotmail.com

Massage Happy Feet, Face & Body; 
voor ontspanning en klachten. Info: 
w.w.w.mayproosten.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.
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Ron Versteegen Hegelsom
Ondanks de heftige periode waar hij zich momenteel in bevindt, blijft hij altijd positief en optimistisch. Rons 
vrouw Dorien heeft MS en samen vliegen ze over een maand naar Mexico voor een stamceltransplantatie. 
Ron heeft er vertrouwen in dat ze uiteindelijk samen het leven, dat voor hen in het teken staat van avontuur 
en plezier, weer kunnen hervatten. Deze week wordt Ron Versteegen (48) uit Hegelsom geplukt.

Momenteel voelt het voor Ron een 
beetje alsof hij in een rollercoaster zit. 
Het is een drukke en heftige tijd voor 
hem, omdat hij op dit moment volop 
bezig is met de voorbereidingen op de 
stamceltransplantatie die zijn vrouw 
Dorien Jacobs (47) in maart zal onder-
gaan in Mexico.

	HOnze vriendengroep 
Zootje Ongeregeld 
zette de schouders 
eronder en startte met 
verschillende acties

In 2020 kreeg zij namelijk de diagnose 
MS. “De afgelopen 2,5 jaar is ze enorm 
achteruitgegaan en we zijn sinds een 
tijdje bezig met een crowdfundingsac-
tie om de behandeling te bekostigen”, 
vertelt Ron.
Deze behandeling wordt namelijk 
niet vergoed en kost ongeveer 65.000 
euro. “Onze vriendengroep Zootje 
Ongeregeld zette de schouders eron-
der en startte met verschillende acties 
en met www.helpdorien.nl waar men-
sen kunnen doneren.
Het hele dorp reageerde met veel sup-
port en inmiddels is er al bijna 40.000 
euro opgehaald.
De steunbetuigingen zijn overwel-
digend, dat doet heel veel met ons. 
Het is prachtig om te zien hoe het 
hele dorp meehelpt, daar zijn we heel 
dankbaar voor. Ik heb er gewoon geen 
woorden voor.”

Hechte gemeenschap
Het is niet gek dat de crowdfun-
dingsactie gedragen wordt door heel 
Hegelsom, want Dorien en Ron wonen 
al jaren in het dorp en staan middenin 
de gemeenschap. “We doen allebei al 
jaren vrijwilligerswerk en Hegelsom 
is een hecht dorp. Je merkt echt dat 
je dat dan terugkrijgt, dat is superbij-
zonder”, geeft Ron aan. Hij werd zelf 
geboren in het dorp en woont hier al 
bijna zijn hele leven. In 2006 kocht 
hij het huis van zijn ouders, waarin 
hij opgroeide, over en hier woont 
hij sindsdien met veel plezier. “Mijn 
broer is ook altijd in Hegelsom blijven 
wonen en heeft een stukje verderop 
in de straat een huis laten bouwen. 
Daar zijn mijn ouders bij ingetrokken, 
iedereen woont dicht bij elkaar en zo 

kun je ook voor elkaar zorgen.” Ron 
is dan ook een echt familiemens. Na 
de middelbare school ging Ron stu-
deren aan de Technische Universiteit 
in Eindhoven, waar hij de studie 
scheikundige technologie afrondde. 
Inmiddels werkt hij als scheikundig 
onderzoeker in een laboratorium. 
“Na mijn studie ben ik gepromoveerd 
aan de TU en heb ik mijn doctorstitel 
behaald. Tijdens die promotiestudie 
ben ik ook gaan samenwonen met 
Dorien.”
Dorien leerde hij kennen in 1994, tij-
dens het uitgaan in Sevenum. “Ik was 
toen 20 en Dorien was 18. Een vriend 
van mij kreeg een relatie met een 
vriendin van haar en binnen de kort-
ste keren hadden wij ook een relatie”, 
lacht Ron.

Heftige periode
Het stel is al 28 jaar samen en onder-
tussen ook twee kinderen rijker: Roel 
(16) en Stijn (15). “Ons 25-jarig jubi-
leum hebben we groots gevierd met 
een groot feest in de achtertuin en 
een roadtrip door Amerika met het 
gezin. Dat was helemaal geweldig en 
toen leek het alsof het leven ons nog 
geweldig toelachte”, blikt Ron terug.

	HHet is fijn om mee te 
gaan, we zijn toch 
elkaars steun en 
toeverlaat

“In de tussentijd is er veel veranderd. 
Doriens vader verongelukte, corona 
kwam om de hoek en kort daarna 
kreeg Dorien de diagnose MS. Het is 
een heftige tijd geweest voor ons.”
Toch kijkt Ron hoopvol naar de toe-
komst. 5 maart vliegt hij samen met 
Dorien naar Mexico, waar zij de stam-
celtransplantatie zal ondergaan. “Ik 
ga mee als ‘caregiver’, om voor haar 
te zorgen tijdens haar verblijf van 
ongeveer vier weken”, legt hij uit. 
“Het is fijn om mee te gaan, we zijn 
toch elkaars steun en toeverlaat.” Hun 
kinderen blijven achter in Hegelsom, 
maar daarover hoeven Ron en Dorien 
zich geen zorgen te maken. “Doriens 
moeder Ria komt dan bij ons in huis, 
dus dat is heel vertrouwd en bekend. 
We doen het allemaal samen als fami-
lie, op de kinderen heeft dit namelijk 
ook grote impact. Zij hebben het er 
ook vaak lastig mee en het is moeilijk 
om ze achter te moeten laten in onze-
kerheid. Ik vind het zelf ook heel span-
nend, maar heb wel vertrouwen in de 
behandeling.”

Avontuur
Als alles goed verloopt, hoopt Ron 
samen weer leuke dingen te kun-
nen ondernemen, net zoals voorheen. 
“We zijn echte vakantiemensen en 
gaan graag samen op avontuurlijke 
vakanties”, vertelt hij. “Het is heerlijk 
om nieuwe landen te ontdekken en 
cultuur en natuur te ervaren. Met de 
vouwwagen de natuur in, veel wande-
len en mooie plekjes zien: dat is fan-
tastisch. Samen zijn we al naar landen 
geweest als Scandinavië, Schotland, 
Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.” 
Dat dit nu een stuk lastiger is voor het 
stel, betekent niet dat ze zich laten 
tegenhouden hierin. “We houden van 

een uitdaging”, lacht Ron. “Van de 
zomer zijn we in Parijs geweest. Dat 
was prachtig en af en toe ook avon-
tuurlijk, toen bijvoorbeeld het bandje 
van de rolstoel eraf rolde toen we 
langs De Seine op een ongelijk trot-
toir liepen. Daar sta je dan in hartje 
Parijs met nergens een fietsenmaker 
of hulp in de buurt. Dan moet je toch 
even improviseren en schakelen, maar 
dat is voor ons geen probleem.” Ron 
en Dorien zijn namelijk heel positief 
ingesteld. “Dat houdt ons als gezin 
ook op de been, we gaan niet bij de 
pakken neerzitten. “Om zelf tot rust 
te komen, is Ron graag buiten bezig. 
“Ik werk op een laboratorium en dan 
ben je de hele dag binnen bezig. In 
het weekend ben ik het liefst altijd 
buiten.” Zijn ei kan Ron dan ook goed 
kwijt in de grote achtertuin. “Zomers 
kan ik tot ‘s avonds doorgaan, zo leuk 
vind ik het. We hebben ook hobbyvee. 
Het is prachtig om voor de schapen en 
kippen te zorgen en het is elk voor-
jaar weer intens leuk om lammetjes te 
hebben. Ik hou van mijn tuin. Als je in 
de keuken zit en over de tuin uitkijkt, 
is het een komen en gaan van vogels 
en eekhoorns. Dat is gewoon genieten 
en ik hoop hier nog zo lang mogelijk 
te blijven.”

Carnaval
Een andere grote passie van Ron is 
toch echt carnaval. “Helaas plak ik 
er na twee carnavalsvrije jaren door 
corona nog een jaartje zonder carnaval 
aan vast, omdat we kort daarna naar 
Mexico vertrekken. Ik mag dan niets 
oplopen van tevoren. Toch bezoek ik 
nu wel veel prinsenballen en -recep-
ties. Daarnaast ben ik al jaren vrijwil-
liger bij de carnavalsvereniging en heb 
ik tot vorig jaar de functie van pen-
ningmeester bekleed.”
Toch heeft Ron er het grootste ver-
trouwen in dat hij volgend jaar weer 
volop aanwezig is tijdens de vas-
telaovend, en dan samen met zijn 
Dorien. “Zij is een rascarnavalvierster 
en liep altijd voorop”, vertelt hij. “Ze 
staat altijd klaar om carnavalspak-
jes te maken voor de hele vrienden-
groep en was altijd diegene die de kar 
trok als we weer mee wilden doen 
aan de optocht. Het zou prachtig zijn 
als Dorien volgend jaar weer in die 
optocht te zien is.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Geplukt

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

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
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Melderslo onderuit in 
blessuretijd
Op een lastig bespeelbaar veld speelde Melderslo zondag 29 januari in Tegelen tegen Sportclub Irene. De 
wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, maar diep in blessuretijd gingen de Melderslonaren alsnog onder-
uit. Het werd 2-1.

Melderslo had het vanaf de aftrap las-
tig. Hoewel Irene het betere van het 
spel had, was het Melderslo dat de 
betere kansen kreeg. In de 31e minuut 
nam Luc van Kuijck – na vier maanden 
blessureleed terug in de basis – de 
0-1 voor zijn rekening. In de loop van 
de tweede helft ging Irene geleidelijk 
meer druk zetten. Melderslo kreeg het 

steeds lastiger. In de 82e gebeurde 
het onvermijdelijke: een Tegelse 
voorzet vanaf de flank werd in het 
eigen doel gegleden door Melderslo-
speler Martijn Kallen. Daarna kon het 
alle kanten op. In de 89e kwam Bart 
Verheijen oog in oog te staan met de 
Irene-doelman. Hij kreeg de bal niet in 
het net en vervolgens kwam Luc van 

Kuijck in de rebound een teenlengte 
te kort om de winnende treffer bin-
nen te schieten. In de 95e minuut was 
het aan de andere kant wel raak: een 
Irene-speler haalde verwoestend uit 
en liet Melderslo ontredderd achter. 

Tekst: SV Melderslo

   

Hegelsom effectiever dan 
Blerick
In zijn eerste wedstrijd na de winterstop moest Hegelsom het zondag 29 januari opnemen tegen Blerick. De 
mannen van trainer Ron Spruit boekten op sportpark ’t Soarbrook een belangrijke 0-2 overwinning. 

Op het hobbelige veld was het deze 
middag lastig combineren. Dit ging 
de ploeg van trainer Erick Verschuren 
beter af dan de roodwitten uit 
Hegelsom. Blerick begon sterk en 
zette Hegelsom van meet af aan onder 
druk. In de 7e minuut leek Blerick 
op voorsprong te komen. Een voor-
zet vanaf rechts werd bij de tweede 
paal binnengelopen. Op advies van 
de Hegelsomse grensrechter werd het 
doelpunt echter wegens buitenspel 
afgekeurd. 
De gehele eerste helft was Blerick 
de bovenliggende ploeg. Aanvaller 

Dennis Meho was vaak een plaag voor 
de defensie van Hegelsom. Toch stond 
na 45 minuten nog steeds de brilstand 
op het scorebord. Ook na rust had 
Blerick het meeste balbezit en loerde 
Hegelsom vooral op de counter. Uit 
één van deze uitvallen wist Niek van 
der Sterren zijn eerste van het seizoen 
binnen te schieten. Na een voorzet 
van Marc van Rens verschalkte hij van 
dichtbij keeper Hauser en tekende 
daarmee de 0-1 aan. Blerick zette een 
tandje bij en enkele minuten na de 
openingstreffer had Hegelsom geluk 
dat Kevin Noordhuis in kansrijke posi-

tie naast de bal maaide. 
In het verdere verloop van de wed-
strijd ebden de krachten bij Blerick 
weg en kreeg Hegelsom meer en 
meer ruimte om te counteren. Chiel 
Teuwsen verdubbelde tien minuten 
voor tijd de voorsprong. Hij ging alleen 
op doel af, omspeelde keeper Hauser 
en schoot de 0-2 binnen. Daarna bleek 
het verzet van Blerick definitief gebro-
ken. 

Tekst: VV Hegelsom

   

Oxalis stelt zege veilig in 
eerste helft
Voor SV Oxalis stond zondag 29 januari de thuiswedstrijd tegen DSV 1 op het programma. In de vorige wed-
strijd tegen DSV ging het de hele wedstrijd gelijk op. Ditmaal toonde Oxalis zich vanaf het begin duidelijk de 
betere. Het werd 21-11.

Het creëren en afmaken van kansen 
ging Oxalis gemakkelijk af. Na een 0-1 
achterstand liep Oxalis in hoog tempo 
uit naar een 8-2 voorsprong. Bij rust 

was het 11-4. 
In de tweede helft duurde het even 
voordat de doelpunten vielen, maar 
geleidelijk kwam Oxalis weer op 

stoom. Dit resulteerde in een 21-11 
overwinning. 

Tekst: SV Oxalis

Ruime winst 
dames Set Up 
tegen Stravoc
Voor de dames van Set Up stond zaterdag 28 januari de wedstrijd 
tegen Stravoc DS 2 uit Stramproy op het programma. In de eigen 
hal schreven de Meerlose dames weer vijf punten bij, maar gemak-
kelijk ging het zeker niet.

In de eerste set hielden beide ploe-
gen elkaar lang in evenwicht. Er 
waren veel servicefouten over en 
weer. Uiteindelijk was het Set Up 
dat aan het langste eind trok en 
de set binnenhaalde met 25-22. In 
de tweede set keek Set Up al snel 
tegen een 0-5 achterstand aan. Het 
duurde een halve set voordat de 
Meerlose dames weer wat grip op 
het spel kregen. Bij 20-19 stond voor 
het eerst een voorsprong op het 
scorebord. Daarna werd het eerste 
setpunt op 24-22 meteen benut. 
In de derde set bouwde Set Up 

een 15-7 voorsprong op. Daarna 
liep Stravoc flink in tot 17-12. De 
pass was in die fase slordig aan 
Meerlose kant. Via 20-13 kreeg Set 
Up op 24-21 een setpunt. Dankzij 
een goede service van Amy werd 
dit meteen benut. In de vierde set 
ging het tot 16-16 gelijk op. Daarna 
liep Set Up uit tot 21-18 en 23-20. 
Op 24-20 lag het wedstrijdpunt voor 
het grijpen. Dit werd meteen ver-
zilverd.

Tekst: VC Set Up  

   

Wittenhorst laat zich 
gemakkelijk verschalken
Voor Wittenhorst stond zondag 28 januari de topper tegen 
Volharding op het programma. In eigen huis lieten de oranjezwar-
ten zich eenvoudig verschalken door de ploeg uit Vierlingsbeek: 1-3. 

Volharding was niet naar Horst 
gekomen om het spel te maken. Het 
loerde voornamelijk op de counter. 
Aan Wittenhorst de schone taak een 
bres te slaan. In het eerste kwartier 
had het scorebord best in werking 
gesteld kunnen worden. Goede 
mogelijkheden voor Wittenhorst 
werden te gehaast of niet scherp 
genoeg afgerond. De eerste de 
beste snelle counter betekende 
daarentegen onverwacht de 0-1: 
Vincent Buijssen kopte een voorzet 
fraai binnen. 
Het spel van Wittenhorst was niet 
best te noemen. De arbiter ver-
zuimde een speler van Volharding te 
bestraffen toen hij Jeroen Verkennis 
onheus bejegende. De mannen uit 
Vierlingsbeek bezondigden zich 
vaker aan vergelijkbare onplezie-
righeden. Dit leidde uiteindelijk tot 
twee rode en vier gele kaarten. 

Intussen was Volharding veel 
attenter dan Wittenhorst. De score 
kwam dan ook op 0-2 toen een fel-
lere Luuk Ruhl een dekkingsfout 
afstrafte. Wittenhorst moest nu een 
ander strijdplan uit de kast halen. 
De wil was er zeker. Aan de andere 
kant was ook duidelijk dat er bij 
Wittenhorst weinig lukte. Toch kon 
Jeroen Verkennis de aansluitings-
treffer maken. De hoop die hieruit 
voortkwam was van korte duur: 
door een flinke dekkingsfout kon 
Vincent Buijssen het verschil weer 
op twee brengen. Ondanks een 
groot overwicht en verschillende 
kansen wist Wittenhorst in het laat-
ste kwartier geen verandering meer 
te brengen in de stand. 

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

   

Lars Thijssen interim-
voorzitter Hovoc
Lars Thijssen is, op interim basis, de nieuwe voorzitter van Hovoc. 
Thijssen is de opvolger van Bas Janssen, die vier jaar lang aan het 
hoofd stond van de Horster volleybalclub. 

Na zich jaren ingezet te hebben 
voor Hovoc, waaronder vier jaar 
als penningmeester en vier jaar als 
voorzitter, droeg Bas Janssen begin 
2023 tijdens de algemene ledenver-
gadering de voorzittershamer over. 
Met een derde kindje op komst en 
verschillende andere projecten die 
zijn aandacht vragen, gaat hij zich 
focussen op andere zaken. 
Ondanks een lange zoektocht naar 
een nieuwe voorzitter heeft Hovoc 

nog geen nieuwe kandidaat gevon-
den om deze rol in te vullen. De 
komende tijd zal Lars Thijssen, voor-
malig secretaris en huidig bestuurs-
lid van Hovoc, op interim basis de 
rol van voorzitter vervullen. De vol-
leybalclub blijft echter op zoek naar 
kandidaten die deze rol op langere 
termijn willen invullen. Heb jij inte-
resse om voorzitter van Hovoc te 
worden, neem dan vrijblijvend con-
tact op met bestuur@hovoc.nl
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Ook Avance buigt voor VC Trivia dames 1
De dames van VC Trivia namen het zaterdag 28 januari in eigen huis op 
tegen Avance. Het team uit Sambeek begon fel en bracht de eerste set op 
zijn naam. VC Trivia moest daarna alle zeilen bijzetten, maar won 
uiteindelijk overtuigend met 3-1. Hierdoor blijft het ongeslagen koplo-
per. 

Avance begon de eerste set goed. 
Het liep tot twee keer toe uit op VC 
Trivia. Dit leidde tot twee setpoints. VC 
Trivia wist ze allebei weg te werken, 
maar bij een stand van 24-24 ging het 
opnieuw in de fout. Ditmaal deelde 
Avance wél de genadeklap uit. In de 
tweede set herpakte VC Trivia zich al 
snel. De servicedruk nam toe en dit 
resulteerde in een voorsprong van zes 
punten. De set werd uiteindelijk met 
25-17 binnengeslagen. 
Met de gelijke stand op het scorebord 
en de flow van de tweede set in het 
achterhoofd begon VC Trivia ook goed 
aan de derde set. Maar halverwege 

zakte VC Trivia weg. De time-outs had-
den niet het gewenste effect, waarna 
Ilse Bergs in het spel werd gebracht. 
Zij pakte meteen de regie en maakte 
met een goede service het verschil: 
25-21.
De winst was nu binnen handbereik. 
Dit zorgde in de vierde set nog even 
voor spanning. Met de nodige aan-
wijzingen, maar ook met veel over-
gave, wist VC Trivia te zorgen voor een 
ommekeer. De set werd overtuigend 
met 25-16 gewonnen.

Tekst: VC Trivia

   

Hovoc wint verrassend van De Burgst uit Breda
Hovoc boekte zaterdag 28 januari een verrassende overwinning op De 
Burgst. De Horster volleybalheren stuurden de nummer twee op de 
ranglijst met een 3-2 nederlaag terug naar Breda. 

In de eerste set kwam Hovoc goed uit 
de startblokken. Een sterke blokke-
ring en goede tactische beslissingen 
leidden tot een voorsprong van vijf 
punten. Daarna werd deze voorsprong 
weer weggegeven. Vanaf 11-11 ging 
het gelijk op. De thuisploeg kwam op 

setpoint, maar wist dit niet te verzil-
veren. Zo kon De Burgst de eerste set 
pakken: 24-26. 
In de tweede set had De Burgst het 
moeilijk met het sterke block van de 
Horster mannen. De hoofdaanval-
ler van Breda wist zijn weg ook niet 

meer te vinden langs het block van 
Job Willems en Tom Weijs. De Burgst 
raakte gefrustreerd en Hovoc won de 
set relatief eenvoudig met 25-18. 
De Burgst kwam in de derde set 
op vijf punten voorsprong. Daarna 
kwam Hovoc weer op gelijke hoogte 
door een sterke serviceserie van Jorn 
Hermsen.
Bij een stand van 22-21 serveerde 
Tom Weijs een snoeiharde ace en door 

een ‘kill-block’ van Kris Welles en Job 
Willems ging de setwinst met 25-21 
naar Hovoc. Ook de vierde set ging 
aanvankelijk gelijk op. Bij een stand 
van 14-14 wist Breda toch een onover-
brugbaar gat te slaan. De Bredanaren 
wonnen met 16-25.
In de allesbeslissende vijfde set waren 
beide teams opnieuw gewaagd aan 
elkaar. Vanuit 7-7 sloeg Jorn Hermsen 
de ene na de andere bal binnen. 

Hovoc kwam op matchpoint bij een 
stand van 14-11. Toch werd de wed-
strijd nog spannend. Breda knokte zich 
terug tot 16-15, waarna Kris Welles 
met een ace de set verzilverde met 
17-15. 

Tekst: Hovoc  

   

Dames Hovoc winnen van Ledub
Voor de dames van Hovoc stond zaterdag 28 januari voor de tweede 
week op rij een uitwedstrijd op het programma. Ditmaal ging de reis 
naar Budel, waar Ledub met 3-2 werd verslagen. 

In de eerste set nam Hovoc met-
een het heft in handen. Een voor-
sprong van vijf punten bleef enige tijd 
gehandhaafd, maar geleidelijk begon 
Ledub in zijn spel te komen. Boven de 
twintig werd de stand dan ook gelijk 

getrokken door de dames uit Budel. 
Hierna trok Ledub deze lijn door en 
sleepte het de eerste set binnen met 
26-24. 
In de tweede set bouwde Hovoc een 
voorsprong op van vijf à zes punten. 

Ditmaal werd die wel vastgehouden 
en zelfs uitgebouwd. Aan het einde 
kwam Ledub nog wel wat dichterbij, 
maar de achterstand viel niet meer 
goed te maken. Hovoc won met 25-20. 
In de derde set ging het op het begin 
meer gelijk op. Daarna kreeg eerst 
Hovoc de overhand en vervolgens 
Ledub. Ondanks een 18-22 achter-
stand gaven de Horster dames niet op. 

Puntje voor puntje liepen ze in. Het 
derde setpoint bleek beslissend: de set 
ging met 26-24 naar Hovoc. 
In de vierde set wisten beide teams 
af en toe een kleine voorsprong te 
nemen, maar telkens werd die ook 
weer rechtgetrokken. Na een tus-
senstand van 21-21 leek het vuur 
bij Hovoc verdwenen, waardoor de 
vierde set verloren ging met 22-25. In 

de beslissende vijfde set nam Hovoc 
direct een voorsprong. Na 7-2 kwam 
Budel weer snel terug. Zo werd het 
nog onnodig spannend, maar de 
Horster dames hielden het hoofd koel 
en wonnen de vijfde set met 15-13. 

Tekst: Hovoc

   

Derde competitiewedstrijd HZPC in Eredivisie 
HZPC zwom zondag 29 januari in het eigen bad de derde wedstrijd van 
de Nationale Zwemcompetitie. Vooral individueel werden mooie presta-
ties geboekt. 

HZPC komt evenals vorig seizoen uit 
in de Eredivisie. Hierin zwemmen de 
beste achttien clubs van Nederland. 
Na de eerste twee wedstrijden stond 
HZPC op een 18e plek in de rang-
schikking. Ondanks een aantal goede 
prestaties lukte het tijdens deze derde 
wedstrijd niet om een plek in het klas-
sement te stijgen. 
Bij alle leeftijdsgroepen stonden 
enkele zware zwemnummers op het 
programma. Veel junioren zwommen 
voor het eerst in hun zwemcarrière de 
200 meter schoolslag of de 400 meter 
wisselslag. Voor de jeugd stonden de 
200 meter wisselslag en de 200 meter 
vlinderslag op het programma en bij 
de senioren de 200 meter rugslag en 
200 meter schoolslag.
Hoewel deze wedstrijd echt om de 
teamprestatie draait, zette een aantal 
zwemmers individueel mooie pres-

taties neer. Er werden diverse per-
soonlijke records gezwommen. Onder 
meer op de 100 meter rugslag door 
Mazen Ahmed, Jasper Akkermans-
Janssen, Jesse Hanssen, Colin Jacobs, 
Guido Jacobs, Julia van Well en Koosje 
Versteeg.
Daarnaast werden persoonlijke records 
gezwommen door Joost Stelt (100 
meter vrijeslag), Ilse Versteegen (200 
meter wisselslag), Fleur Veens (200 
meter schoolslag), Vera Smits (200 
meter schoolslag en 50 meter vlinder-
slag), Stephan Sjeptoera (100 meter 
vlinderslag), Benthe van de Ree (200 
meter vlinderslag en 200 meter wis-
selslag), Tijn van Kuijk (200 meter vlin-
derslag) en Sjors Lemmers (200 meter 
rugslag).

Tekst: HZPC  
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Klik & Tik bij BiblioNu
Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, 
de belastingaangifte, een reis boeken, bankzaken regelen: het gaat bijna allemaal online. Maar niet iedereen 
is even handig met de computer. BiblioNu helpt daarom beginnende pc-gebruikers. 

In de gratis cursus Klik & Tik worden 
in online oefenprogramma’s basis-
vaardigheden zoals websites bekijken, 
e-mailen en downloaden uitgelegd. 
De cursus is speciaal bedoeld voor wie 
niet of nauwelijks met een computer 
heeft gewerkt.

De deelnemers werken in hun eigen 
tempo onder begeleiding van een vrij-
williger. Via filmpjes wordt stap voor 
stap uitgelegd hoe de pc en internet 
werken, hoe je formulieren invult en 
websites leest.

De cursus vindt elke woensdagmorgen 
plaats in ’t Gasthoês in Horst van 09.00 
tot 11.00 uur. Meer informatie en aan-
melden kan via info@biblionu.nl of 
door te bellen naar 0478 58 19 70.

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:
3

5

9

8

1

6

9

6

1

5

8

1

3

9

9

4

5

1

4

5

9

7

2

3

5

7

1

7

1

9
5

7

4

9

8

6

3

1

2

9

2

3

4

5

1

8

7

6

6

8

1

3

2

7

4

5

9

2

1

5

6

3

4

9

8

7

7

3

8

1

9

5

6

2

4

4

9

6

2

7

8

5

3

1

8

6

2

5

1

9

7

4

3

1

4

7

8

6

3

2

9

5

3

5

9

7

4

2

1

6

8

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

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

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

Tijden Heilige Missen

America
Zondag 5 feb 11.00uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 4 feb 19.15uur

Grubbenvorst
Zondag 5 feb carnavalsmis 10.30uur

Horst
Zondag 5 feb 11.00uur
Maandag 6 feb 18.30uur
Dinsdag 7 feb 09.00uur
Woensdag 8 feb 18.30uur                                          
Donderdag 9 feb 18.30uur
Vrijdag 10 feb 18.30uur

Lottum
Zondag 5 feb 09.30uur

Meerlo
Zondag 5 feb 11.00uur
Donderdag 9 feb 09.00uur
 -biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Zaterdag 4 feb 17.30uur

Meterik
Zaterdag 4 feb 19.00uur

Sevenum
Zaterdag 4 feb 18.00uur
Zondag 5 feb 09.30uur
 + uitstelling 14.00uur
Maandag 6 feb 18.30uur
Dinsdag 7 feb 18.30uur
Donderdag 9 feb 18.30uur
Vrijdag 10 feb 18.30uur

Swolgen
Zat 4 feb carnavalsmis 18.00uur
Dinsdag 7 feb 19.00uur

Tienray
Zaterdag 4 feb 18.00uur
Woensdag 8 feb 19.00uur

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg

2023-05

Puzzel

Puzzelwedstrijd

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 26 januari 2023 was:

En de winnaar is: Truus Fleurkens uit Sevenum. Van harte gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon 
Asteblif t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Centrummanagement Horst!

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 05 februari 2023  
(12.00 uur) binnen zĳ n. De winnaar wordt donderdag 09 februari 2023 bekend-
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Horizontaal 1. Haarvlecht. Afdwingen. Bezinksel. Deel van damesschoen 2. Tot en met. Spierziekte. Afvoer. 
Amerikaansestaat. Soort verhuur 3. Venster. Inhoudsmaat. Uitstekend. Rangtelwoord. Soort busdienst.Gevoel 
4. Operatiekamer. Kaartspel. Half. Vervoermiddel. Grote radijs. Melkdier 5. Somber. Mannelijkschaap. Bevrachter. 
Schoollokaal. Geneesmiddel 6. Geldvoorraad. Inwendig orgaan. Gevat. Korreltjebrood. Flauw 7. Jeugdpuistjes. 
Spoedig. Vogel. Roem. Inkeping 8. Heks. Bijbelse figuur. Onderdoorgang. Tas voor papieren. Maanstand 
9. Deel van trap. Reeks. Italiaans gerecht. Omslagdoek. Betrekking 10. Voormiddag. Praler. Skiterm. Plant. 
Snaarinstrument 11. Strop. Raad. Keukenkruid. Waardeloos.Vreemd 12. Metaal. Benauwd. Woonplaats. Gil. 
Recht stuk water 13. Belastingbedrag. Muziekinstrument. Kunstgreep. Getal. Ketting ring 14. Vochtig. Tegenover. 
Kleur. Woningcomplex. Wederkerendvnw. Tegenover 15. Effen. Vechtsport. Voedingsstof. Plek. Toilet. Plezier 
16. Duivel. Gretigheid. Keurgroep. Land. Windrichting 17. Plaaggeest. Bloem. Specialist. Schurk.

Verticaal 1. Deel van de keel. Korenafval. Schuin toelopend. Vrees 2. Houtsoort. Renner. Groep elementen. Slee 
3. Vioolbouwer. Vis. Muziekstuk 4. Behoeftige toestand. Drinkgerei. Bedwelmend middel. Turkse titel 
5. Kabinetsvakantie. Werptouw. Iedere. Karaat 6. Bloem. Aarzelend. Reisgoed 7. Nauwelijks. Duitse N.V. Woonboot. 
Schoonmaakgerei. Regeringsreglement 8. Dierenwereld. Indisch kledingstuk. Slot.Akelig 9. Meetkundige figuur. 
Melkklier. Vooraan. Als onder 10. Boomvrucht. Onhandelbaar. Goedje. Ik 11. Strafwerktuig. Verkoopplaats. Plant. 
Wat 12. Degelijk. Rijksuniversiteit. Wimpel. Etensrest 13. Sprookjesfiguur. Soort tabak. Napijn 14. Dichterbij. 
Vaartuig. Ons inziens. Optocht 15. Wintervoertuig.Klein goed. Vogel. Vogelverblijf 16. Werkplaats. Soort stekker. 
Slingerplant. Week mengsel 17. Inkomstenbelasting. Brandverf. Deel van kachel. Hond 18. Indonesisch eiland. 
Klapzoen. Opdracht.Taille 19. Zijne Majesteit. Hersteld. Vat. Telegraaf restant. Bleek 20. Filmkomiek. Magertjes. 
Holtedier 21. Boom. Honingbij. Gegroet. Drank 22. Trek.Javaans wapen. Gescheiden. Stopplaats 23. Handwerkgerei.
Echopeiling. Vogel 24. Spil. Dansavond. Halsdoek. Herkenningsmelodie 25. Keukengerei.Wijnsoort. Walvis. 
Aandrijfmiddel.
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 Psycholoog André Rozendaal geeft tips
    Hoe blijf je psychisch gezond in tijden van crisis?
    Steeds meer mensen hebben last van psychische klachten en spanningen. Niet iedereen weet wat hier zelf 
aan te doen is en hulp is niet altijd beschikbaar. Tijdens een bijeenkomst op woensdag 8 februari in ‘t 
Gasthoês geeft psycholoog André Rozendaal inzichten, tips en uitleg hoe je met dit alles kan omgaan. 

    Om als mens zelfstandig en volwaar-
dig deel te kunnen (blijven) nemen 
aan de maatschappij, is het hebben 
én houden van geestelijke gezondheid 
van essentieel belang. Je kan in je 
leven met omstandigheden te maken 
krijgen die een behoorlijke psychische 
impact hebben en die je geestelijke 
gezondheid en stabiliteit op de proef 
stellen. Snelle en effectieve hulp hier-
bij binnen de reguliere gezondheids-
zorg is lang niet altijd vanzelfsprekend. 
Wachtlijsten voor psychologische bij-
stand worden steeds langer. 

    Tips en uitleg
    Echter heeft niet iedereen zodanige 
problematiek dat hulp van een psy-
choloog of psychiater direct nodig is. 
Er is ook een grote groep mensen die 
psychisch niet ‘lekker in hun vel zit-
ten’. Zij hebben soms al veel baat bij 
inzichten, tips en uitleg over hoe met 
problemen om te gaan. Daarnaast 
kan zelfs de mogelijkheid tot het stel-
len van vragen en het met elkaar in 
gesprek gaan al verlichting bieden.
    André Rozendaal werkt al bijna twin-
tig jaar als studentenpsycholoog. 
Daarnaast heeft hij samen met zijn 
echtgenote een eigen praktijk in Horst. 

Hij wil zijn kennis, inzichten en erva-
ringen graag delen met iedereen die 
hiervoor open staat.

    Bijeenkomst
    De bijeenkomst op 8 februari vindt

    plaats in ‘t Gasthoês in Horst en duurt 
van 19.30 tot 22.15 uur.

    Aanmelding vóór 6 februari via info@
nathan-info.nl onder vermelding van 
bijeenkomst Gasthoês.   

Zijn jij en De Zorggroep een match?
Je kent het tv-programma First Dates, wel toch? Bij De Zorggroep vinden
we het tijd voor een variant in de zorg, namelijk First Jobdates. Iedereen met
een zorghart, met én zonder diploma, kan komen speeddaten op maandag
13 februari met recruiters en medewerkers bij zorglocatie hof te Berkel.
Is het liefde op het eerste gezicht? Dan loop je misschien wel met een baan
op zak naar buiten. Kijk op de website voor meer informatie en meld je aan.

Samen begint met jou
werkenbijdezorggroep.nl

Meld
je nu
aan!

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

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

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

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL


