
 De geuren van verschillende specerijen en kruiden komen je al tegemoet wanneer je de keuken van het kookclubje binnenloopt. Al 28 jaar, waarvan inmiddels de helft bij Yuverta, 
halen mensen met een beperking één of twee keer in de maand hun innerlijke kok naar boven en koken ze samen de lekkerste gerechten. En niet onbelangrijk, deze kokjes mogen 
het vervolgens ook zelf opeten. Gelukkig is er altijd voldoende, ook voor de vrijwilligers. Maar juist vrijwilligers, zijn er onvoldoende. Het kookclubje zoekt daarom nieuwe hulp-
troepen. Leo Vergeldt – één van de vrijwilligers – én de kokjes zelf, doen daarom een dringende oproep.   
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 Torenhoge rekeningen door malafi de rioolontstoppers aan orde van de dag
    Steeds vaker zijn inwoners van deze gemeente de dupe van louche rioolontstoppers, die in geval van nood de verstopte boel komen repareren. Vervolgens wordt de nietsvermoedende 
opdrachtgever echter opgezadeld met een gepeperde rekening. Reden voor de gemeente Horst aan de Maas om een campagne te starten en mensen nadrukkelijk te waarschuwen voor 
dit soort praktijken, zo werd aangekondigd tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 maart.

    Een rekening van pak ‘m beet 3.000 
euro, voor een uurtje werken aan een 
verstopt riool: ook in Horst aan de 
Maas krijgen inwoners steeds vaker 
dit soort facturen na afronding van de 
werkzaamheden in handen gedrukt, 
meldt wethouder Eric Beurskens. “Het 
gaat om bedrijven die onder 085-num-
mers opereren”, verduidelijkt hij. “Bij 
de gemeente worden we steeds vaker 
geconfronteerd met claims waarbij 
inwoners malafi de bedrijven inscha-
kelden om een verstopping te ver-
helpen. Deze bedrijven beweren ten 
onrechte dat hun gepeperde rekening 
op de gemeente verhaald kan worden. 
Bedragen van 750 euro, tot enkele 

duizenden euro’s, zijn geen uitzonde-
ring.”

    Landelijk probleem
    Verhalen over louche putjes-
scheppers zijn er landelijk gezien 
al langer. Eerder al meldde de 
Consumentenbond dat het steeds 
vaker meldingen krijgt van mensen 
met een verstopt toilet, die vervolgens 
via Google op zoek gaan naar een 
rioolmonteur. Vervolgens vinden ze via 
de zoekmachine een 085-nummer en 
worden ze verbonden met een call-
center. Deze stuurt een monteur, die 
het probleem daadwerkelijk verhelpt, 
maar daar wel de absolute hoofdprijs 

voor wil vangen. “We adviseren onze 
inwoners om in zee te gaan met regio-
nale en lokale bedrijven. Die hanteren 
echt andere prijzen”, zegt Beurskens. 
“De malafi de callcenters verschijnen 
bij een zoekopdracht vaak bovenaan 
de resultaten, dus het vergt wellicht 
wat extra ‘scrollen’.”

    Spelregels
    Het verhaal dat de monteurs vertellen 
over het verhalen van de kosten op de 
gemeente, is in ieder geval een grove 
leugen, stelt Beurskens. “Wanneer 
er sprake is van een verstopping op 
eigen terrein, bent u als inwoner zelf 
verantwoordelijk. Dus ook voor de 

rekening. Als een verstopping zich op 
gemeentelijke grond bevindt, belt u 
de gemeente. Zij schakelen vervolgens 
een bedrijf in en betalen de rekening. 
Het verhalen van de kosten, zoals de 
bedrijven beweren, is dus nooit aan 
de orde.”

    Campagne
    Gemeente Horst aan de Maas wil 
koste wat kost voorkomen dat meer 
inwoners slachtoffer worden van dit 
soort oplichtingspraktijken. Daarom 
wordt er spoedig gestart met een 
campagne, waarin wordt gewaar-
schuwd. “We zien en horen helaas 
dat er steeds meer slachtoffers zijn 

in deze gemeente. Daarom gaan we 
inwoners actief informeren over deze 
praktijken.” Waar het College van B&W 
de pijlen nu expliciet lijkt te richten 
op rioolontstoppers, zijn er landelijk 
gezien ook verhalen bekend van slo-
tenmakers, ongediertebestrijders en 
klusjesmannen die soortgelijke werk-
wijzen hanteren. Verscholen achter 
anonieme 085-nummers presenteren 
ze, net als de rioolontstoppers die in 
Horst en omgeving nu hun slag lijken 
te slaan, gepeperde rekeningen voor 
relatief kleine klusjes. 

    Tekst: Jelle van Hees   
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 Eén jaar onderweg met Lotgenoten Horst.nl

    ‘Mensen waarderen het dat ze hun verhaal kwijt 
kunnen op een veilige plek’
    Om mensen uit Horst aan de Maas te helpen bij het verwerken van 
rouw, richtten Toon Emonts en Marius Janssen uit Horst ruim één jaar 
geleden Lotgenoten Horst.nl op. Het afgelopen jaar hebben zij zich op 
vrijwillige basis ingezet voor mensen die te maken hebben met rouw en 
verlies. En dit met succes: de wandelingen en gespreksgroepen die de 
heren organiseerden werden veelvuldig bezocht en hun begeleiding 
werd door de deelnemers als erg waardevol ervaren. “Het is dankbaar 
werk om te doen”, aldus Marius.

    Voldaan zijn de heren, als ze zich 
realiseren hoeveel mensen het afge-
lopen jaar steun hebben gehad aan 
Lotgenoten Horst.nl. “We wilden 
mensen die te maken hebben met 
rouwverwerking op een toegankelijke 
manier met elkaar in contact brengen, 
in de hoop dat zij hier steun uit zouden 
halen”, legt Toon uit. “Het kan hierbij 
om allerlei soorten verlies gaan. Rouw 
kent veel verschillende vormen.” Sinds 
een jaar organiseren de heren wande-
lingen in de natuur en begeleiden ze 
gespreksgroepen. Tijdens deze bijeen-
komsten hebben Toon en Marius een 
begeleidende rol, maar deze is niet te 
overheersend. Beide hebben een ach-
tergrond in de hulpverlening, waar-
door ze de groepen op een gepaste 
wijze kunnen begeleiden. “Wij zorgen 
hierbij voor een veilige omgeving, 

alles blijft tussen ons”, zegt Marius.
    De keuze voor wandelingen was een 
bewuste, geeft hij aan. “Als je je in de 
natuur bevindt, omringd door groen, 
hoef je eigenlijk niets te zeggen”, zegt 
Toon. “Je mag iets vertellen en onder-
tussen gebeurt er van alles in het bos. 
Het is een meer ontspannen manier 
van vertellen dan wanneer je aan een 
tafel zit. Voor sommige mensen is een 
gespreksgroep soms nog te spannend 
of confronterend, maar zij vinden het 
wel fi jn om mee te wandelen. Mensen 
mogen zelf kiezen of ze mee wande-
len of aan een gespreksgroep deelne-
men of allebei.”

H     Daarom is het fijn om te 
praten met lotgenoten

    Dat de behoefte er is om over rouw 
te praten, staat als een paal boven 
water, geeft Marius aan. “Mensen wil-
len graag delen. De pijn, het verdriet 
en wat ze meegemaakt hebben: als je 
dit niet kan delen met anderen, dan 
wordt het niet lichter. Dat is ontzet-
tend belangrijk en het afgelopen jaar 
is voor ons gebleken hoe groot de 
behoefte hieraan is in Horst aan de 
Maas.” Hierin speelt herkenning ook 
een rol. “Mensen willen hun directe 
naasten niet altijd tot last zijn”, vertelt 
Toon. “Daarom is het fi jn om te pra-
ten met lotgenoten. Hierbij is het van 
belang dat mensen ook kunnen luis-

teren, het is een soort wisselwerking 
van halen en brengen. Je haalt steun 
en je biedt steun.”

    Waardering
    Dat het succesvol was, blijkt wel 
uit de waardering die ze ontvingen 
van deelnemers van de bijeenkom-
sten. “Mensen geven aan veel steun 
te halen uit de bijeenkomsten”, zegt 
Toon. “Ze voelen zich gehoord en 
gezien en kunnen hun verhaal kwijt 
op een veilige plek. Dat geeft een 
stukje troost. Ook de herkenning en 
het begrip wordt gewaardeerd.” Dit 
leidt ertoe dat de deelnemers onder-
ling ook contact onderhouden bui-
ten de bijeenkomsten. Voor Toon en 
Marius is dit mooi om te zien. “Het 
geeft ontzettend veel voldoening 
om dit als vrijwilliger te doen”, geeft 
Marius aan. “Het mooiste is dat men-
sen zelf vanuit hun hart voelen waar 

ze op dit moment staan in hun rouw-
proces en dit ook beleven op hun 
eigen tempo”, voegt Toon hieraan toe. 
“Binnen de groepen geven de mensen 
elkaar ruimte om te vertellen hoe ze 
zich voelen.”

    Toekomst
    Met een content gevoel kijken Toon 
en Marius dan ook terug op het afge-
lopen jaar. “Het voldoet helemaal 
aan wat we ervan hadden gewenst”, 
zegt Marius. “Het is ook fi jn dat we 
zoveel mensen hebben weten te 
bereiken. Daarnaast worden we door 
verschillende instanties om advies 
gevraagd.” Dit succes betekent ech-
ter niet dat de heren nu achterover-
leunen. “Nee, zeker niet”, lacht Toon. 
“Er staat genoeg op de planning de 
komende tijd. We beginnen dit jaar 
met ontspanningsyoga in kleine 
groepjes. In het Huis van de Wijk 

(Nobertuswijk, red.) in Horst zal een 
gecertifi ceerde yogadocente deze taak 
op zich nemen.” Daarnaast bundelt 
Lotgenoten Horst.nl haar krachten met 
Synthese en wordt er op 24 april een 
lezing georganiseerd met Machteld 
Huber over de laatste 1.000 dagen van 
het leven. Hierna vinden er vier bij-
eenkomsten plaats in het Huis van de 
Wijk, waarbij we hierover in gesprek 
gaan met geïnteresseerden.”
    Ook is het team uitgebreid. “We 
hopen dat Lotgenoten Horst.nl op deze 
manier altijd blijft bestaan, want het 
moet niet alleen van ons afhangen”, 
legt Marius uit. “Het is namelijk enorm 
belangrijk dat mensen over rouw kun-
nen blijven praten.”

    Tekst en beeld: Floor Velthuizen

       

    Man zonder visum in arbeidsmigrantenpendelbus aangehouden 
in Grubbenvorst
    De politie heeft zondag 12 maart een man aangehouden, nadat een personenbus met een buitenlands kente-
ken op de A73 tussen Horst en Grubbenvorst ter controle werd onderworpen. Het ging om een pendelbus voor 
arbeidsmigranten en het visum van één van de inzittenden bleek al 1,5 jaar verlopen. 

    Toen de politie op de A73 het kente-
ken van de bus controleerde, bleek dat 
de bus enige tijd geleden betrokken 

was bij een verdachte situatie. Daarom 
werd het voertuig aan een controle 
onderworpen. Eén van de inzittenden 

verklaarde niet in het bezit te zijn van 
een identiteitsbewijs. Uiteindelijk kre-
gen de agenten toch zijn paspoort in 

handen. De man bleek van buiten de 
Europese Unie, maar zijn visum was al 
bijna 1,5 jaar verlopen. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij 
is overgedragen aan de vreemdelin-
genpolitie en moet terugreizen naar 
het land van herkomst.   
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Swolgense edelsteentherapeut 
cel in voor seksueel misbruik
De 83-jarige Paul van M., ook wel bekend als de edelsteentherapeut uit Swolgen, is in hoger beroep veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, met aftrek van voorarrest. Het gerechtshof in Den Bosch 
acht bewezen dat hij tijdens massages ontucht pleegde met meerdere vrouwen, die bij hem kwamen voor 
therapeutische sessies. Hij ging daarbij dusdanig over de schreef, dat de rechter een onvoorwaardelijke 
celstraf passend vindt.

Van M. is door de rechter schuldig 
bevonden aan ontucht met ten min-
ste vier cliënten. De feiten zouden 
zich hebben voorgedaan tussen 2010 
en 2016. Naast de celstraf van twaalf 
maanden, mag de Swolgenaar vijf jaar 
lang zijn beroep niet uitoefenen. De 
inmiddels gepensioneerde therapeut 
moet zijn slachtoffers daarnaast een 
schadevergoeding van ruim 16.500 
euro betalen.

Klachten cliënten
Eerder werd Van M., die middels edel-
stenen zijn cliënten van lichamelijke 
en psychische klachten afhielp, door 
de rechtbank van Roermond veroor-
deeld tot vijftien maanden cel, waar-
van vijf voorwaardelijk. Hij besloot 

zelf in hoger beroep te gaan, waarna 
de definitieve strafmaat werd bepaald 
op twaalf maanden onvoorwaarde-
lijk, met aftrek van voorarrest. Het Hof 
vindt dat de ernst van de feiten in de 
eerste straf te weinig tot uiting kwam. 
Daarom legt het Hof Van M. nu een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van 12 maanden op. De feiten die hem 
ten lasten worden gelegd, waaronder 
het betasten van borsten, billen en 
geslachtsdelen bij de vrouwen die de 
behandeling naakt moesten onder-
gaan, worden stellig door Van M. ont-
kend.

Oneerbare zaken
De rechter oordeelt naar aanleiding 
van verklaringen dat er wel oneerbare 

zaken hebben plaatsgevonden in de 
praktijk van de edelsteentherapeut 
en acht bewezen dat Van M. misbruik 
maakte van de kwetsbare positie van 
zijn cliënten. ‘De man heeft zijn positie 
als behandelaar misbruikt voor zijn 
eigen genot. Het hof rekent dit de man 
zeer ernstig aan. Hij heeft als hulpver-
lener niet alleen het vertrouwen van 
de kwetsbare vrouwen beschaamd, 
maar ook een ernstige inbreuk 
gemaakt op hun lichamelijke en gees-
telijke integriteit’, valt te lezen in de 
uitspraak. Daarnaast wordt de gewe-
zen therapeut verweten ook nadien 
geen enkele verantwoordelijkheid te 
hebben genomen voor zijn daden.

   

Knelpunten aanpakken

Provincie draagt ‘gevaarlijke’ 
N554 over aan gemeente
Met het symbolisch verwijderen van het laatste hectometerpaaltje is de N554 officieel overgedragen aan 
gemeente Horst aan de Maas. Wethouder Thijs Kuipers en gedeputeerde Maarten van Gaans verrichten de 
symbolische handeling. Op papier werd het eigenaarschap reeds op 1 februari bekrachtigd.

“Met deze handeling is de N554 
nu eindelijk overdragen aan de 
gemeente. Daar ben ik blij mee want 
de gemeente kan nu aan de slag om 
de weg opnieuw in te richten samen 
met de omgeving”, liet Van Gaans 
weten na het weghalen van het hecto-
meterpaaltje. 
De N554 is al langer onderwerp van 
gesprek in de Horster gemeentepoli-
tiek, waar de weg te boek staat als 
gevaarlijk. Eind februari vond er voor 
de derde keer in slechts één jaar tijd 
een ongeval plaats, toen in Meerlo 
een auto tegen de gevel van een 
woning tot stilstand kwam. Ook de 
inrichting van de weg is al jaren een 
doorn in het oog van omwonenden. 
De maximumsnelheid wordt regelma-
tig met voeten getreden, stellen zij.

Verkeersveiligheid
Nu de weg in handen is van de 
gemeente, moeten knelpunten spoe-
dig aangepakt worden. In dat kader 
zijn de afgelopen periode voorberei-
dingen getroffen, zo laat wethouder 
Kuipers weten. “Als gemeente hebben 
wij ons hard gemaakt voor deze over-
dracht, en vinden het fijn dat de over-
dracht nu een feit is. Nu is het voor 
ons mogelijk om de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid van de omwonen-
den in Tienray en Meerlo te verbe-
teren. Hierover gaan we binnenkort 
verder met de dorpsraden van Tienray 
en Meerlo in gesprek.”

Om tafel
Bewoners rondom de N544 hebben in 
een eerder stadium een vragenlijst in 

kunnen vullen over de verbetering van 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
in het betreffende gebied. Door met 
de dorpsraden van Meerlo en Tienray 
om tafel te gaan, hoopt gemeente 
Horst aan de Maas tot een breedge-
dragen weginrichting te komen. Het 
doel is daarbij het creëren van een 
veilige en gezonde leefomgeving. 
Naar alle waarschijnlijkheid starten de 
werkzaamheden aan de N554 in het 
voorjaar van 2024. 

In 2022 werd ook overeengekomen 
dat de gemeente de N556 van de pro-
vincie overneemt. De daadwerkelijke 
bekrachtiging daarvan is opgeschoven 
naar 1 september 2024, vanwege het 
groot onderhoud dat plaatsvindt aan 
de weg.

Overeenkomst getekend
8,3 miljoen voor 700 
betaalbare woningen in Horst 
aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg gaan samen 
8,3 miljoen investeren in sociale en betaalbare woningen in de 
gemeente. Woensdag 8 maart 2023 tekenden gedeputeerde Lia 
Roefs en wethouder Roy Bouten daarvoor de gezamenlijke samen-
werkingsovereenkomst op basis van het Kwaliteit Limburgse 
Centra (KLC).

Horst aan de Maas investeert zelf 
6,8 miljoen euro in de realisatie 
van minimaal 700 woningen in 
verschillende dorpen in Horst aan 
de Maas. In de overeenkomst die 
Bouten en Roefs tekenden, staat dat 
de provincie ook 1,5 miljoen inves-
teert. “Omdat we zoveel betaal-
bare woningen toevoegen, wordt 
de realisatie financieel moeilijker”, 
geeft Bouten aan. “Gelukkig vindt 
Provincie Limburg onze plannen zo 
goed dat ze ons 1,5 miljoen geven 
om realisatie makkelijker te maken.”

	HTeveel mensen 
staan te lang op de 
wachtlijst

Afspraak is wel dat er uiterlijk 
december 2024 voor al deze wonin-
gen een onherroepelijk bestem-
mingsplan moeten liggen. “Maar dat 
helpt ons alleen maar om tempo te 
houden in deze belangrijke opgave”, 
aldus Bouten. “Teveel mensen uit 
onze dorpen en wijken staan nu 
namelijk te lang op de wachtlijst. 
We gaan nu hard aan de slag om 
de projecten in Horst, America, 
Lottum, Meterik, Sevenum, Tienray, 
Hegelsom en Grubbenvorst te rea-
liseren.”

Tienray
Eén van de locaties waar aan de 
slag wordt gegaan is Tienray. Het 
parochiehuis wordt verbouwd tot 

multifunctionele accommodatie 
waardoor een nieuwe, duurzame 
en passende gemeenschapsvoor-
ziening met soos voor alle inwo-
ners van Tienray ontstaat. Het 
Dienstencentrum Zonnehof kan dan 
worden afgebroken en daar worden, 
in verbinding met de kloostertuin, 
betaalbare en levensloopbestendige 
woningen gebouwd. In Tienray ver-
wachten de gemeente 65 woningen 
toe te voegen.

	HIk ben blij dat we 
met deze impuls 
vooral investeren in 
betaalbare woningen 

Voor de uitvoering van alle plan-
nen is een totale investering van 
ongeveer 135 miljoen euro voor-
zien. Het grootste gedeelte hier-
van, zo’n 126 miljoen euro, wordt 
door derden zoals ontwikkelaars of 
corporaties betaald. De gemeente 
investeert nu dus 6,8 miljoen en 
de provincie draagt maximaal 1,5 
miljoen bij. “Met deze tweede 
Samenwerkingsagenda KLC zet-
ten we een grote stap in de rea-
lisatie van nieuwe woningen in 
de gemeente Horst aan de Maas”, 
aldus Roefs. “Ik ben blij dat we met 
deze impuls vooral investeren in 
betaalbare woningen waar zo veel 
vraag naar is en in leefbaarheid in 
de verschillende dorpen binnen de 
gemeente.”
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Samen hebben wij in liefde afscheid genomen van

Moek
Mie Wagemans - Willems

Hegelsom, 25 juni 1931                         Venlo, 8 maart 2023

echtgenote van

Wim Wagemans † 1978

Toon en Myriam
   Bram en Suzan
   Fieke en Bastian
   Fennie en Niels

Nelly en Frans †, Jan
   Marly en Rob
   Resy en Rik, Lize
   Harm e
   Anouk en Jan

Thijs en Wilma
   Peter en Anniek
   Paul

Doolgaardstraat 28 e
5961 TS Horst

Naar wens van Moek hebben wij in besloten kring afscheid 
genomen.

Piet en Ingrid
   Stan
   Ymke
   Djim en Amber

Martin en Anita
   Rick 
   Aniek

Mariëlle en Hans
   Rob en Rianne
   Tom en Anne
   Dian en Rob

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn humor 
en energie mochten genieten, laten wij weten dat we 

afscheid hebben moeten nemen van

Ger Thijssen
22 maart 1930 Horst 8 maart 2023

Maria Thijssen - van Hoof
lieve betrokken pap, schoonvader en opa ‘paardje’ van

Mark
Ger en Jorien, Liz, Bo
Rob en Anouk, Maud, Luuk
Familie Thijssen | Familie van Hoof

Kerkeveld 24
5961 RZ Horst

Op woensdag 15 maart hebben we tijdens de afscheids-
dienst het leven van Ger herdacht en aansluitend hebben 
wij hem als gezin naar het crematorium begeleid.

Veel dank aan huisarts Monique Deckers, hospice 
Doevenbos en Uitvaartverzorging Yvonne Vos voor alle 
goede zorgen en begeleiding.

‘Laat ze maar lullen...’
-Ger
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    ‘Alles wat met koken te maken heeft, vind ik leuk, maar het opeten van de 
gerechten nog veel leuker’
    “Zo’n zestien jaar geleden heb ik 
mij aangesloten als vrijwilliger bij 
het kookclubje. Mijn zoon, Lennaert, 
heeft een verstandelijke beperking en 
begon destijds als kokje. In het eerste 
jaar bracht ik hem elke maand naar de 
kookavond en haalde ik hem ook weer 
op”, vertelt Leo over de beginjaren.

H     De groep bestaat op het 
moment uit veertien 
kokjes

    Hij wilde eigenlijk wel wat meer doen 
en daarom gaf hij zich op als vrijwil-
liger. Wat ook een rol speelde, is dat 
Leo jaren als kok gewerkt heeft. Hij 
bracht dus ook een dosis kookervaring 
mee, waar de kokjes veel profi jt van 
hebben gehad. “De groep bestaat op 
het moment uit veertien kokjes uit de 
hele regio Horst aan de Maas tussen 
de 40 en 65 jaar. Vanaf september tot 
en met juni komen we iedere eer-
ste dinsdag van de maand bijeen om 
samen te koken”, vertelt Leo enthousi-
ast over de kookclub.

    Kookclubje
    “Het kookclubje heeft geen echte 
naam, wij noemen het altijd ‘het 
kookclubje van Yuverta’”, vertelt Leo. 
Als we naar de geschiedenis kijken, 
heeft het clubje al aardig wat keu-
kens versleten. “Zo’n 28 jaar geleden 
is het opgericht. Ik weet er zelf niet 
zoveel van, maar ik heb van één van 

de eerste vrijwilligers begrepen dat ze 
zijn begonnen op de toenmalige huis-
houdschool. Vervolgens werd er een 
aantal jaren op het Dendron College 
gekookt, om rond 2004 naar Mikado te 
verhuizen. Sinds 2009 koken we in het 
gebouw van Yuverta.” Voor de kok-
jes is het een ideale plek om samen 
te koken, met voldoende ruimte en al 
het keukengerei dat je maar kunt ver-
zinnen binnen handbereik. Daarmee 
zorgen ze samen elke maand weer 
voor enkele culinaire hoogstandjes. 
Inmiddels ligt de organisatie en bege-
leiding van het geheel in handen van 
Leo en drie andere enthousiaste vrij-
willigers.

    Het concept
    “Voor mij is het belangrijk dat de kok-
jes een gezellige avond hebben en 
samen, maar wel zelfstandig, leren 
koken”, legt Leo uit. Hij ziet de kokjes 
dan ook als de leiders in de keuken, en 
juist niet de vrijwilligers.

H     Na het koken genieten 
we met z’n allen samen 
van het eten 

    “De kokjes koken en wij ondersteunen 
waar nodig, in plaats van andersom”, 
legt hij de werkwijze uit. “Meestal 
bepalen de kokjes ook zelf wat ze de 
volgende maand willen koken. Eén 
van de vrijwilligers haalt dan alle 
ingrediënten en zo kunnen de kok-

jes ’s avonds meteen aan de slag.” 
Buiten de ingrediënten verzamelen en 
ondersteunen in de keuken, halen de 
vrijwilligers soms ook de kokjes thuis 
op. “Sommigen worden gebracht door 
hun ouders, anderen hebben een taxi, 
maar als het nodig is springen wij als 
vrijwilligers ook bij om de kokjes op te 
halen en weg te brengen, zodat ieder-
een die dat wil kan komen koken.” 
Naast het gezellig samen koken, is het 
proeven van elkaars creaties minstens 
zo belangrijk. “Na het koken genie-
ten we met z’n allen samen van het 
eten. Tijdens de kerstperiode doen we 
daar nog een schepje bovenop door 
er een écht viergangenkerstdiner van 
te maken, met uiteraard bijpassende 
muziek. Zo zorgen we, ondanks het 
beperkte budget waarmee we wer-
ken, ook af en toe voor een beetje 
extra sfeer, waardoor we het nog 
gezelliger hebben met z’n allen.”

    De kokjes
    Ook de kokjes zelf ervaren de kookclub 
als een belangrijk onderdeel van hun 
routine. Ze nemen hun taak in de keu-
ken dan ook uiterst serieus. “Zelf vind 
ik het maken van soep het allerleukst, 
maar kip saté het lekkerst om op te 
eten”, doet Judith uit Sevenum uit de 
doeken. Voor Dian, ook uit Sevenum, 
is het nagerecht steevast het hoogte-
punt. “Ik vind de toetjes het leukste 
om te maken. Mijn lievelingsgerecht 
is chocolademousse”, vertelt het kokje 
dat er al vanaf de Mikado-periode bij 
is blozend. Ook Lennaert, zoon van Leo 

en woonachtig in Lottum, geeft aan 
veel plezier te hebben in het koken 
met de vrijwilligers. “Alles wat met 
koken te maken heeft, vind ik leuk, 
maar eerlijk gezegd is het opeten van 
de gerechten nog net iets leuker.” De 
vraag rijst wie nu eigenlijk het beste 
kokje is van het kookclubje. Het ant-
woord is even verrassend in koor: “Dat 
ben ik”.

    Nieuwe vrijwilligers
    Het enthousiasme spat er de hele 
avond zichtbaar vanaf bij alle kokjes. 
Dat zorgt voor een grote mate van 
dankbaarheid richting de vrijwilligers. 
Tocht lijkt het erop dat dit weleens het 
laatste seizoen van het kookclubje zou 
kunnen zijn. Eeuwig zonde, zo geeft 
Leo aan. “We zijn met vier vrijwilli-
gers, waarvan er drie 75 jaar of ouder 
zijn. Twee van de vier gaan met zeker-
heid stoppen en met twee vrijwilligers 
is dit simpelweg niet te doen”, uit hij 
zijn zorgen.

H     Als je een beetje 
affiniteit met koken 
hebt en een ei kunt 
bakken, dan kunnen we 
je al gebruiken

    “We zijn al ingekrompen van twee 
keer in de maand, naar één keer in de 
maand koken. Het liefst zouden we 
weer teruggaan naar die twee keer, 
maar dan hebben we echt een paar 

nieuwe vrijwilligers nodig. Anders 
lijkt het erop dat in april en mei, na 
28 jaar, de laatste twee kookavon-
den plaats gaan vinden. Dat zouden 
we allemaal verschrikkelijk vinden.” 
Ondanks dat Leo vroeger altijd als kok 
heeft gewerkt, hoeven nieuwe vrijwil-
ligers absoluut geen keukenprinsen of 
-prinsessen te zijn, geeft hij aan. “Als 
je een beetje affi niteit met koken hebt 
en een ei kunt bakken, dan kunnen we 
je al gebruiken. Ik blijf sowieso nog 
bij de kookclub betrokken, dus ik kan 
altijd helpen op kooktechnisch vlak, 
maar er zijn gewoon meer handen 
nodig.”

    Lezers die een handje willen helpen 
bij de kookclub kunnen contact opne-
men via info@demaashof.nl “Op 4 
april en 9 mei staan de laatste twee 
kookavonden van dit seizoen gepland. 
Neem vooral contact op en kom een 
keer kijken. Hopelijk kunnen we er 
dan samen voor zorgen dat deze 
kokjes nog vaak met elkaar kunnen 
koken”, sluit Leo hoopvol af.

    Tekst en beeld: Casper Keijsers   

 Dichterbij brengt plantjes rond tij-
dens NL Doet
    Vanuit Dichterbij Horst werd op zaterdag 11 maart aan de slag gegaan voor NL Doet. Bewoners van 
Dichterbij, medewerkers van Van Dorp, leerlingen van het Dendron College en andere vrijwilligers 
bundelden tijdens deze dag hun krachten. Bewoners van De Zorggroep Hof te Berkel en wijk de Risselt 
werden namelijk verrast met zelf geverfde plantenpotjes met verpotte plantjes erin. Samen met een 
speciale wens, in de vorm van een kaartje, werden de plantjes rondgebracht.   

 Dichterbij   



 6    1603    familie \   

Wij gaan hem ontzettend missen

Eugène Soberjé
17 mei 1946 Horst 12 maart 2023

Marian Soberjé - Driessen

Sandra en Marc
   Bram en Celine
   Teuntje
Charlotte en Gidi
   Jannes
   Liselotte
Jopie D

Sint Lambertusplein 2b
5961 EW Horst

Zaterdag 18 maart herdenken wij het leven van Gène in 
besloten kring. Aansluitend zullen we hem als gezin naar 
het crematorium begeleiden.

Veel dank gaat uit naar de medewerkers van Buurtzorg en 
naar de vrijwilligers van de VPTZ voor de liefdevolle zorg 
en begeleiding die zij aan Gène en aan ons hebben geboden.

Turend in het vroege duister
Wachtend in de ochtenddauw

Heeft deze jager moedig zijn 
strijd gestreden

U kunt afscheid nemen van Annie in het uitvaartcentrum van coöperatie
DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray, op donderdag 16 maart
tussen 18.00 en 18.45 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 17 maart om 10.00 uur in
de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

Liever geen bloemen maar graag een donatie aan Alzheimer Nederland.
Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.

Piet Keijsers c
echtgenote van

c Horst, 11 maart 20235 Horst, 14 oktober 1939

Annie Keijsers-Keijsers
Als leven lijden wordt, is liefde loslaten.

Mien ZMien Zónnesónnestrtroal,oal,

Geej zied ás en zónnestroal vur meej
Dát dénk ik aalt âs ik oow zeej
Want geej zied mien zunke aaltied wer opneej

Johanna Lamberta Gerarda

Correspondentieadres: Michelslaan 2, 5963 HC Hegelsom

Sjaak c en Carin
Kim en Pieter, Suze, Koen
Tom en Milou,0

Geert en Yvonne
Niels
Lonneke

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

Wil jij graag stoppen met roken? Al 
eens aan hypnose gedacht? www.
HypnosePraktijkPhilips.nl ** Leon 
0610930235 in Deurne **

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

Te huur gevraagd; Grasland om te 
maaien of grond om gras in te zaai-
en Bel; 06 18116480

Om Bonsai collectie te stallen 
Buitenruimte met wateraansluiting 
20-50m2 In Horst e.o. 06 24379149

Schilder bied zich aan voor al uw 
Schilder , Tex , en Behangwerk-
zaamheden , bel voor vrijblijvende 
prijsopgave met 0629336685

GEVRAAGD landbouwgrond te koop 
omgeving Horst, reacties per email 
naar : janphlox@hetnet.nl, minimale 
perceelsgrootte 1.0 Ha

Gevraagd voor asperge sorteren, 
personen dames of heren. Tel. 06 11 
83 53 65.

Te Koop Krielkippen en koppels 
bosfazanten 06 20 53 25 86

Gevraagd poetshulp voor een 
ochtend/middag in de week 06-
46257640”

Gevraagd weekend vakantie hulp 
vanaf 14 jaar Fontaine agro 06-
46257640

Blessure voor (of na) de Venloop:w-
ww.janssen-sportmassagehorst.nl 
Bel of app: 06 46216139

Tijdelijke verhuur woning buitenge-
bied Sevenum. Periode 1-4 tot1-12-
2023. Interesse? 06-27482339

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Afhalen op afspraak 
(06-53176260) op Woensdag: 9.00 
/16.00 uur of Zaterdag: 9.00/12.00 
uur Hay Aerts, Genenberg 21a, 5872 
AL Broekhuizen Volle productie 
gegarandeerd 2 tot 4 kg Geteeld in 
stevige pot - waait niet om!!

Gezocht: Hulp in de huishouding 
voor Camping en/of privé. 2 á 3 maal 
per week 2 uur. In overleg anders, 
wel graag de zaterdagochtend. 06-
52841414 (Monique)

Heb je thuis ergens een box met on-
gesorteerde Lego stenen staan,dan 
wil ik deze uitzoeken en compleet 
maken tot bestaande sets. Dit tegen 
een kleine vergoeding. Peter Maes-
sen Tel 0681669111

Te Koop: 1 Bouwkavel 750 m2 ge-
legen aan de dorpsrand van America 
aan de Schiksedijk. Info 0650816161

5 kilo afvallen? Doe mee: 10-weken 
traject Start 20 maart Horst info@
weetwatje-eet.com /06-19570912

Wij schuren en lakken nog 
tafels.jderikx. 0610954220
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 Noord-Limburg werkt aan een betere luchtkwaliteit
    De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Provincie Limburg organiseren op woensdag 22 
maart de informatiebijeenkomst Grenzeloos Meten. De bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over 
de luchtkwaliteit in de regio én wil bijdragen om dit beter in kaart te gaan brengen. De bijeenkomst vindt 
plaats om 19.00 uur in de Turfhoeve aan de Midden Peelweg 1 in Sevenum.

    Horst aan de Maas, Peel en Maas, 
Venray en Provincie Limburg gaan 
samen één regionaal meetnetwerk 
inrichten. Met dit regionale netwerk 
wordt het mogelijk om meer inzicht 
te krijgen in de lokale luchtkwaliteit. 
Het meten van fi jnstof en geur staat in 
dit project centraal. “Met Grenzeloos 
Meten zetten we de eerste stappen 
naar een regionaal dekkend meetnet-
werk. Hiermee krijgen we een beter 
beeld van de werkelijke luchtkwaliteit 
en kunnen we betere keuzes maken 

om de luchtkwaliteit te verbeteren”, 
aldus wethouder Thijs Kuipers.

    Fijnstofmeters bij inwoners en 
ondernemers
    Verspreid over de drie gemeenten 
komen fi jnstofsensoren te hangen die 
drie jaar meten. De gemeenten zijn op 
zoek naar inwoners én ondernemers 
die willen deelnemen aan het meet-
netwerk. De deelnemers krijgen een 
sensor in de tuin om ter plekke fi jnstof 
te meten. De regio streeft daarbij naar 

een gelijke verdeling van de meet-
punten.
    Met het project Grenzeloos Meten 
zetten de gemeenten samen met de 
provincie de eerste stappen voor een 
regionaal dekkend meetnetwerk. 
Luchtkwaliteit is namelijk niet gebon-
den aan grenzen. Het inzicht in de 
lokale luchtkwaliteit maakt het moge-
lijk om het beleid beter af te stemmen 
op de omgeving.

    Bijeenkomst
    Inwoners en ondernemers die 
meer willen weten over het project 
Grenzeloos Meten, of interesse heb-
ben in meetapparatuur voor fi jn-
stof, kunnen zich aanmelden voor de 
bijeenkomst. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 22 maart in de 
Turfhoeve (Midden Peelweg 1, 5975 

MZ Sevenum). De inloop is vanaf 19.00 
uur, het inhoudelijke programma start 
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
21.30 uur.
    Aanmelden is mogelijk tot en met 
maandag 20 maart via www.horstaan-
demaas.nl/startbijeenkomst

       

    Sevenumse vormelingen zetten zich in voor Kenia 
    Evenals voorgaande jaren hebben de Sevenumse vormelingen, in samenwerking met de vastenactie, weer 
een goede doelenproject. Ze gaan zich inzetten voor betere sanitaire voorzieningen voor de Emmanuel 
Primary School in Kitale, Kenia.

    De Emmanuel Primary School heeft 
ongeveer 350 leerlingen in de leeftijd 
van 4 tot 16 jaar. De school staat onder 
toezicht van de Zusters van Mary van 
Kakamega, in 1932 gesticht door Mill 
Hill missionaris bisschop Brandsma. De 
zusters onderwijzen kinderen van alle 
leeftijden alsmede gehandicapte kin-
deren in hun onderwijsinstellingen. Ze 
concentreren zich daarbij in het bijzon-
der op de zelfredzaamheid van meis-
jes. De sanitaire voorzieningen bij de 
school in Kitale zijn zeer onhygiënisch 
en totaal versleten. De school heeft 
geen middelen om nieuwe te bou-
wen. Ze is dan ook dankbaar voor de 

steun vanuit Sevenum. Zuster Imelda 
Kulundu heeft de supervisie over dit 
project. Ze begeleidt het van begroting 
tot en met eindverslag.

In de week voor Pasen gaan de vor-
melingen samen met hun ouders en 
vrijwilligers op pad om huis aan huis 
een envelop in de brievenbus te stop-
pen. Die bevat alle benodigde infor-
matie om een donatie te doen voor dit 
project. Men heeft de keuze om een 
bedrag via de bank over te maken of 
de envelop naar één van de inlever-
adressen te brengen.

De Sevenumse bevolking, de vorme-
lingen, ouders en vriendjes/vriendin-
netjes worden op de hoogte gebracht 
via de sociale media en een voorlich-
tingsprogramma op school en in de 
vormingsles. Via een presentatie met 
foto’s en vaak ook live boodschap-
pen van zuster Imelda en de kinde-
ren in Kitale leren ze de omgeving en 
de school in Kenia kennen. Er worden 
brieven, tekeningen en soms zelfs 
cadeautjes naar Kitale gestuurd als 
een teken van vriendschap en erken-
ning.

       

    Kamervragen gesteld over voorgenomen sluiting 
zorgwoningen Pluryn in Horst aan de Maas
    Zorginstelling Pluryn heeft besloten haar vijf woningen voor mensen met uiteenlopende en complexe zorg-
vragen in Horst aan de Maas eind dit jaar te sluiten. De gang van zaken daaromtrent is reden voor de 
SP-fractie in de Tweede Kamer om vragen te stellen aan minister voor langdurige zorg Conny Helder, in een 
uiterste poging het besluit terug te laten draaien.

    Zorgaanbieder Pluryn verkeert in 
fi nanciële nood, onder andere veroor-
zaakt door het aanstellen van zzp’ers 
en fi nancieel wanbeleid, zo stelt SP. 
Pluryn beaamt dat er bezuinigd moet 
worden en besloot daarom in een 
eerder stadium al om de vijf zorgwo-
ningen in Horst aan de Maas te gaan 
sluiten. Eerder luiden bewoners en hun 
families al de noodklok. Zij zijn bang 
dat er in Horst geen vervangende 
zorgplek te vinden is, en ze genood-
zaakt zijn om hun heil elders te zoe-
ken. Zorgen die ook leven bij Tweede 
Kamerlid Maarten Hijink en zijn col-
lege van GroenLinks Lisa Westerveld.

H     Wat vindt de minister 
ervan dat zij moeten 
verhuizen

    Onrust
    De fi nanciële problemen bij Pluryn 
komen niet uit de lucht vallen, zo 
schrijft de SP-fractie in een brief. ‘In 
2020 schreef de instelling zwarte cij-
fers, maar dat was volledig te dan-
ken aan de verkoop van vastgoed. In 

2018 scheerde Pluryn met een verlies 
van 18 miljoen euro langs de rand 
van de afgrond. Een jaar later was er 
nog steeds een verlies van 7 miljoen 
euro.’ Nu het besluit om de wonin-
gen in Horst aan de Maas te slui-
ten veel onrust opgeleverd heeft bij 
zowel betrokken families als politiek, 
is besloten om minister Conny Helder 
enkele vragen te stellen. Zo wil Hijink 
graag van haar horen hoe ze tegen 
deze specifi eke zaak aankijkt. “Wat 
vindt de minister ervan dat mensen 
die geworteld zijn in een bepaalde 
gemeente – zoals in Horst aan de Maas 
– gedwongen worden om naar een 
andere gemeente te verhuizen om 
fi nanciële afwegingen van de zorgaan-
bieder”, vraagt hij zich af.

    Rechtsbescherming
    Ook wil Hijink van de minister weten 
waarom de fi nanciële belangen van 
een individuele zorgaanbieder zwaar-
der wegen dan het recht van mensen 
om zelf te kunnen bepalen waar zij 
willen wonen. “Is de rechtsbescher-
ming van mensen die afhankelijk zijn 
van langdurige zorg wel voldoende 
beschermd, als het zo eenvoudig 

is voor een zorgaanbieder om naar 
eigen inzicht locaties te sluiten?” 
Hijink dringt namens de SP bij minister 
Helder aan om de rechtsbescherming 
van deze bewoners te verbeteren en 
de wet daarop aan te passen. 

H     Dit laat zien dat we 
momenteel veel te 
afhankelijk zijn

    Verder vraagt de SP wat de minister 
er aan gaat doen om ervoor te zor-
gen dat de bewoners op deze loca-
tie hun woning kunnen behouden, 
en in samenspraak met de betrok-
ken partijen voorkomen kan worden 
dat gedwongen verhuizingen nodig 
zijn. “Dit laat zien dat we momen-
teel veel te afhankelijk zijn van het 
handelen van individuele aanbie-
ders en dat meer grip op de bouw 
van zorgwoningen en meer stabiliteit 
in de fi nanciering noodzakelijk is”, 
stelt Hijink. Eerder diende zijn collega 
Lisa Westerveld, kamerlid namens 
GroenLinks, soortgelijke vragen in bij 
zorgminister Helder.   
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Toeristische netwerkdag 5 april
Bent u ondernemer en draagt u bij aan het toeristisch landschap in Horst aan de Maas? 
Of uw organisatie? Kom dan naar de toeristische netwerkdag op woensdagmiddag 5 
april tussen 13.30 uur en 17.30 uur. Ontmoet collega's, inspireer elkaar en laat u bijpra-
ten. Deelname is gratis. Locatie: De Gaper, Markt 7, Sevenum.
Aanmelden is mogelijk via de website van gemeente Horst aan de Maas.

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

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

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

Horst
• Tienrayseweg (evenement)
• Peeldijkje (evenement)
Sevenum
• Horsterweg (evenement)
• Het Vongdere (evenement)

Tienray
• Kloosterstraat 19 (plaatsen van 

zonnepanelen veldopstelling)

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Horst aan de Maas
• Schenck van Nijdeggenstraat 3 Sevenum

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het 
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het 
algemene telefoonnummer van de gemeente 077 477 9777.

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 21 maart 2023 
bij elkaar voor een hoorzittingen.

Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen de wijze van het tot stand 
komen van een omgevingsvergunning voor 
een magazijninrichting aan de Maarten de 
Vriesstraat in Sevenum

De commissie brengt advies uit over te nemen 

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting 
vindt plaats in het gemeentehuis van Horst 
(ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.Noord-Limburg werkt aan een betere

luchtkwaliteit 
Op 22 maart vindt de informatiebijeenkomst “Grenzeloos Meten” plaats. De bijeenkomst is voor 
iedereen die meer wil weten over de luchtkwaliteit in onze regio én wil bijdragen om dit beter in 
kaart te gaan brengen. Een goede luchtkwaliteit is namelijk belangrijk voor een gezonde en fijne 
leefomgeving. De bijeenkomst wordt georganiseerd door gemeente Horst aan de Maas, gemeente 
Peel en Maas, gemeente Venray en provincie Limburg die samen één regionaal meetnetwerk gaan 
inrichten. Met dit regionale netwerk wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de lokale 
luchtkwaliteit. Het meten van fijnstof en geur staat in dit project centraal.

Wethouder Thijs Kuipers: “Met Grenzeloos 
Meten zetten we de eerste stappen naar een 
regionaal dekkend meetnetwerk. Hiermee 
krijgen we een beter beeld van de werkelijke 
luchtkwaliteit en kunnen we betere keuzes 
maken om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Fijnstofmeters bij inwoners en ondernemers
Verspreid over de drie gemeenten komen 
fijnstofsensoren die drie jaar meten. De 
gemeenten zijn op zoek naar inwoners én 
ondernemers die willen deelnemen aan het 
meetnetwerk. De deelnemers krijgen een sen-
sor in de tuin om ter plekke fijnstof te meten. 
De regio streeft daarbij naar een gelijke verde-
ling van de meetpunten.

Meer inzicht in lokale luchtkwaliteit
Met het project “Grenzeloos Meten” zetten de 
gemeenten samen met de provincie de eerste 

stappen voor een regionaal dekkend meetnet-
werk. Luchtkwaliteit is namelijk niet gebonden 
aan grenzen. Het inzicht in de lokale luchtkwa-
liteit maakt het mogelijk om het beleid beter 
af te stemmen op de omgeving.

Aanmelden bijeenkomst Grenzeloos Meten
22 maart
Inwoners en ondernemers die meer willen 
weten over het project Grenzeloos Meten, 
of interesse hebben in meetapparatuur voor 
fijnstof kunnen zich aanmelden voor de 
bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op 
22 maart in de Turfhoeve (Midden Peelweg 1, 
5975 MZ Sevenum). De inloop is vanaf 19:00 
uur, het inhoudelijke programma start om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aanmelden is mogelijk tot en met 20 maart 
via https://www.horstaandemaas.nl/startbij-
eenkomst

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit? 
Heeft u de vragenlijst over de toekomst van Horst aan de Maas in 2040 al ingevuld? Bedankt! 
Heeft u dit nog niet gedaan? Fijn wanneer u hier uiterlijk 26 maart nog de tijd voor wil nemen. U 
weet namelijk het beste wat er in uw buurt of omgeving belangrijk is. Deze vragenlijst is onderdeel 
van de omgevingsvisie waar we de komende 1,5 jaar aan werken. Graag samen met u.

Samen geven we smaak aan de toekoms
Gezondheid, wonen, mobiliteit en natuur 
zijn voorbeelden van onderwerpen die in de 
omgevingsvisie een rol spelen. Onderwerpen 
die per gebied kunnen verschillen. Daarom 
worden alle inwoners, van jong tot oud, opge-
roepen om uiterlijk 26 maart de vragenlijst 
in te vullen. Wat moet in Horst aan de Maas 
behouden blijven en wat kan de komende 
jaren nog verbeterd worden? Geef het uiterlijk 
26 maart aan via de vragenlijst: https://
enquete.toponderzoek.com/2040hallo

Wilt u meer informatie over Horst aan de Maas 
2040? Bekijk dan
www.horstaandemaas2040.nl

Geen computer of internet?
Bel dan op maandag tot en met vrijdag tussen 
9:00 en 16:30 uur naar Invior via telefoonnum-
mer 085 – 486 01 10. Zij voeren het onderzoek 
voor ons uit.
U kunt telefonisch de vragenlijst met een 
medewerker doornemen of een papieren 
vragenlijst aanvragen.
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Succesvol debat

Derde Grote G-debat krijgt
vervolg in werkgroepen
Op 7 maart was de raadzaal het domein van onze inwoners met een verstandelijke beperking. 
Tijdens het derde Grote G-debat vertelde zij onze raadsleden wat hun bezig houdt. Dank aan alle 
deelnemers voor hun openhartige en enthousiaste bijdragen. Ondersteund door een groot aantal 
raadsleden deden zij hun verhaal over wat goed gaat in Horst aan de Maas en wat beter kan. Nieuw 
was dat de uitwerking van de ideeën gezamenlijk door gemeente en deelnemers opgepakt wordt in 
werkgroepjes.

Onderwerpen
Onder voorzitterschap van Jeroen Gommans 
(en z’n assistent Ryan Palmen) bespraken de 
deelnemers onderwerpen als woonlocaties, 
ontmoetingsplekken en werkplekken voor 
mensen met een beperking, verkeersveiligheid 
en speeltuinen voor alle kinderen. Wat vooral 
duidelijk werd tijdens het G-debat is dat men-
sen met een beperking vaak tegen problemen 
aanlopen waar andere mensen zich vaak niet 
van bewust zijn. Een aantal reacties zorgde 
voor een spontaan applaus van de drukke 
tribune.

Werkgroepen
De inbreng van de deelnemers zorgden voor 
positieve reacties van de collegeleden. Samen 
met de deelnemers gaan ze aan de slag met 
de ideeën uit het debat en hiervoor werden 
4 werkgroepjes gemaakt: Wonen & verkeer, 
Werken, Vrije tijd en Opkomen voor mensen 
met een beperking. Dat de deelnemers aan 
het debat ook graag zelf de handen uit de 
mouwen steken blijkt wel uit de enthousi-

aste opgave voor de werkgroepjes. Zijn er 
nog meer inwoners met een verstandelijke 
beperking die deel willen nemen aan een 
van de werkgroepjes? Geef je dan snel op via 
gdebat@horstaandemaas.nl.

Terugkijken?
Was je er niet bij op de tribune of heb je niet 
live meegekeken? Het is de moeite waard 
om het Grote G-debat terug te kijken via 
de facebookpagina van de gemeenteraad 
(RaadHadM).

Nieuwe burgerraadsleden
In de afgelopen periode zijn maar liefst 3 nieuwe burgerraadsleden Op 10 januari werd 
Katja Dinnissen uit Melderslo beëdigd door plaatsvervangend voorzitter Eric Brouwers. Zij 
maakt deel uit van de fractie Essentie. Tijdens de raadsvergadering van 14 maart werden 
Jeroen Versleijen uit Horst en Ron Cox uit Melderslo welkom geheten in de raad. Zijn 
beide beëdigd als burgerraadslid voor de fractie BVNL.

Tijdens de raadsvergadering van 10 januari mochten we veel insprekers verwelkomen in de 
raadzaal. Uitzonderlijk was de bijdrage van de ‘Hoêsgenoten van ’t Gasthoês’. Zij kwamen de 
raadsleden uitnodigen voor de culturele netwerkbijeenkomst op 29 maart in ’t Gasthoês.
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Bitterbal
Al mijn hele leven ben ik betrokken geweest bij verschillende vereni-
gingen. Vrienden zeggen ook wel eens dat ik een ‘verenigingsmens’ 
ben, maar wat maakt het dat ik mij zo lekker voel bij een vereniging?

Vrijwilliger bij het Jongeren Gilde 
Sevenum, leider van het derde elftal 
van sportvereniging Kronenberg, en 
de organisatie van de dorpskwis ‘De 
Pieël en KB kwist’ zijn natuurlijk zeer 
divers en ik vroeg mij dus af wat de 
overeenkomsten zijn. De gezelligheid 
en saamhorigheid die er heersen bin-
nen deze verenigingen staat voorop, 

met het sterke gevoel van ‘we doen 
het samen’.
Initieel had ik dan ook mijn beden-
kingen toen iemand mij vroeg om 
bij de lokale VVD Horst aan de Maas 
te komen, met name vanwege mijn 
vooringenomen beeld van elite 
partij. Maar na de eerste steunfrac-
tievergadering die eindigde in de 

plaatselijke kroeg, was dat beeld 
al heel snel bijgesteld. Tuurlijk, in 
de politiek staan de raadsleden het 
meeste in de schijnwerpers, maar 
net als een spits bij het voetbal, zijn 
de raadsleden afhankelijk van een 
goede voorzet die vanuit de steun-
fractie of de vereniging komt.
Ook tijdens deze campagnetijd, waar 
meer en meer actieve VVD-leden 
gezamenlijk doen wat nodig is om 
een zo goed mogelijk resultaat neer 
te zetten, werd ik getroffen door 

hetzelfde gevoel van ‘we doen het 
samen’. Het enige vooroordeel wat 
bevestigd werd bij de VVD was de 
bitterbal. Als gefrituurde snack, maar 
vooral als metafoor voor luisteren. 
Immers; als je een bitterbal eet moet 
je luisteren naar wat de ander te 
zeggen heeft. Dat kan fysiek gewoon 
niet anders.

Joep Peeters

VVD Horst aan de Maas

Centrumvisie Sevenum 
Afgelopen week is de centrumvisie Sevenum vastgesteld. Volgens Essentie biedt het plan mooie kansen 
om het centrum van Sevenum verder te versterken, vergroenen en te laten bruisen.

Sevenum heeft van oudsher een 
karakteristieke kern, waar een aan-
tal wegen midden in het dorp bij de 
kerk samenkomen. Door onderne-
mende ondernemers is er ook sprake 
van een bruisend centrum. Met de 
centrumvisie als startdocument, wil-
len we als gemeente samen met de 
gemeenschap deze kern verder ver-
sterken. Het Pastoor Vullinghsplein 

is al een levendig winkelplein, dat 
willen we daar verder versterken. 
Het Raadhuisplein is dan meer een 
plek voor ‘diensten’, en mag wel wat 
verder vergroend worden. Een lint 
van horeca loopt door het centrum, 
het zou goed zijn om ook De Wingerd 
meer bij het centrum te betrekken.
Één van de eerste kansen om wat in 
beweging te zetten in het centrum, 

betreft de toekomstige locatie van 
het basisonderwijs. De nieuwe fusie-
school ‘De Ezelsbrug’ heeft nu gebou-
wen op twee locaties. De gebouwen 
zijn beide niet geschikt voor de 
hele school, er moet dus nieuw-
bouw komen. Daar hebben we als 
gemeente eerder al geld voor gere-
serveerd. Essentie wil dat er tempo 
wordt gemaakt met deze nieuwe 

basisschool, want de huidige situatie 
is verre van ideaal. Tempo maken 
betekent allereerst goed nadenken 
over de beste locatie. Daarom heb-
ben we het college ook de opdracht 
gegeven om een locatiestudie uit 
te voeren. Dan kunnen we als raad 
eind 2023 een besluit nemen over de 
beste locatie op basis van een aantal 
criteria en ook op basis van ideeën 
van inwoners en de scholenkoe-
pels. De locatie die nu wordt beoogd 
(waar de ‘oude Horizon’ staat), is 

daarbij zeker een optie. Maar ook bij 
de sportvelden of de locatie Maraboe 
zijn mogelijke opties. En uiteraard 
is het ook zaak om na te denken 
wat we dan willen met het oude 
gemeentehuis. Wij zijn blij dat deze 
motie breed werd gesteund in de 
gemeenteraad, en nu aan de slag.

Bram Hendrix

Essentie

Campagnetijd 
Wanneer u dit leest zijn de verkiezingen geweest en is de voorlopige 
uitslag waarschijnlijk al bekend. Echter, wanneer ik dit schrijf moet 
het allemaal nog plaats gaan vinden. Over de uitslag kan ik dus niets 
zeggen en aan de peilingen ga ik mij niet wagen. Waar ik wel iets over 
kan zeggen is de campagnetijd, want die is al ruimschoots begonnen.

Er staan langs de doorgaande wegen 
veel borden van de verschillende 
partijen en de bijbehorende gezich-
ten en op de televisie zijn de lande-
lijke partijen van links tot rechts goed 
zichtbaar. Dat de landelijke politici 

zich weer volop mengen in de strijd 
vind ik niet zo’n probleem. Zij zijn 
toch de gezichten van een partij en 
de landelijke denklijnen vind je nor-
maalgesproken ook terug op provin-
ciaal niveau. Wat mij wel stoort is 

het gebrek aan inhoud. Van links tot 
rechts wordt gewerkt aan de beeld-
vorming, door gebruik te maken van 
karikaturen en stemmingmakerij. Zo 
zou ik op de VVD moeten stemmen 
omdat rellende mensen ook stem-
men. Wat die rellende mensen met 
de Provinciale Staten of de water-
schappen te maken hebben, ontgaat 
mij even.
Een genuanceerd en eerlijk verhaal 
verkoopt natuurlijk niet zo lekker, 

maar ik geloof wel dat veel mensen 
hier graag naar zouden luisteren. 
Geen gouden bergen, maar meer 
aandacht voor de echte keuzes en 
de bijbehorende gevolgen. Zo weet 
je beter waarvoor je kiest, zijn er 
reëlere verwachtingen en minder 
teleurstellingen. En hopelijk daarmee 
ook minder rellende mensen.

Chiel Pel

D66-GroenLinks

Wonen in een woonwagen is ook wonen 
PvdA Horst aan Maas vindt dat iedereen zou moeten kunnen wonen 
in een fijne omgeving in een woning die bij hem of haar past. 
Woonwagenbewoners hebben jarenlang gestreden voor hun rechten. 
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was 
voor hen een stap in de goede richting. Vorige week heeft de gemeen-
teraad van Horst aan de Maas het woonwagenbeleid en de toewij-
zingsverordening woonwagenbeleid vastgesteld.

Wonen is één van de fundamentele 
mensenrechten en daarom moet ook 
Horst aan de maas doorpakken in dit 
dossier. Woonwagenbewoners zou-
den, net als andere huurders, zicht 
moeten hebben op een standplaats 
op redelijke termijn. Voor jongeren 

die opgroeiden in een woonwagen is 
het al tientallen jaren vrijwel onmo-
gelijk om een plek te vinden waar 
ze een eigen toekomst op kunnen 
bouwen.
Er worden straks voor een kleine 
specifieke groep mensen relatief 

veel kosten gemaakt worden, maar 
daarmee komen we wel tegemoet 
aan het behouden van de woon-
wagencultuur. Een cultuur die sinds 
augustus 2014 op de Unesco-lijst 
voor immaterieel cultureel erfgoed 
Nederland staat. Ook een cultuur die 
zich laat kenmerken door een sterke 
familieband.
Het toevoegen van standplaatsen 
voor woonwagens ligt gevoelig en 
is een proces dat zorgvuldig moet 
verlopen. In de samenleving heerst 
er veelal stereotypering over woon-
wagenbewoners. Onbekend maakt 

onbemind. Woonwagenlocaties 
moeten bij woonwijken gaan horen, 
daarvoor is een positieve sociale 
samenhang noodzakelijk. Ons advies: 
betrek tijdig bewoners uit de omge-
ving en woonwagenbewoners bij dit 
proces en zorg dat er een gezamen-
lijk gedragen oplossing ontstaat.
In onze gemeente moet iedereen 
kunnen wonen en kunnen meedoen.

Anita Wagenaar

PvdA
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    Meterik lijdt nederlaag tegen koploper Heijen
    Meterik speelde zondag 12 maart de thuiswedstrijd tegen Heijen vanwege de vele neerslag op het kunst-
grasveld. De gasten hadden weinig tijd nodig om zich aan te passen aan de voor hen onbekende onder-
grond en behaalden een verdiende en enigszins geflatteerde 0-5 overwinning. 

    Het door blessures, vakanties en 
stage zwaar gehavende Meterik 
kwam al na 5 minuten op achter-
stand. Na een diepe bal van Heijen 
die door de groenwitte verdediging 
verkeerd werd ingeschat kon Tijn 
Wabeke een gave voorzet simpel bin-
nen tikken.
    Meterik probeerde de bakens te ver-
zetten, maar Heijen speelde als een 
koploper. Het was feller in de duels 
en speelde directer, met veel zelf-
vertrouwen en overtuiging. Na 20 

minuten verspeelde Meterik de bal 
op de middenlijn. Heijen maakte 
prima gebruik van de geboden ruimte 
en René Reijnen scoorde beheerst de 
0-2. Meterik leek vlak voor rust de 
spanning terug te brengen. Na een 
prima combinatie tussen Giel Vullings 
en Gijs van Rengs tikte de keeper 
de inzet van Brent La Crois evenwel 
naast. 
    Na rust trokken de groenwitten met 
inzet en goed positiespel de wedstrijd 
naar zich toe. Na een uur werd Gijs 

van Rengs mooi vrij gespeeld. Even 
later volgde een prachtige pass van 
Tom Smits op Giel Vullings, die de bal 
panklaar legde voor de ingelopen 
Brent La Crois. In de 70e minuut coun-
terde Heijen zich door de verdediging 
van Meterik. Tegen de veldverhou-
ding in scoorde Thymo Zeelen uit de 
eerste kans na de thee de 0-3. Een 
minuut later tekende Jarne Gijsberts 
opnieuw uit een counter de 0-4 aan. 
Na de derde counter scoorde Tijn 
Wabeke zelfs nog de 0-5.   

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

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

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

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

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

Gratis voorlichting

23 maart 

25 april
18.00 - 20.00 uur

Scan de 
QR code 

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges. 
Ook voor streekproducten.

Zaterdag 18 maart openen wij
de deuren van onze winkels weer!

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00

Zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Kwaliteit heeft een naam

 Investeren in onze dorpen: van Broekhuizen tot Griendtsveen 
    Als je inwoners van de dorpen van Horst aan de Maas vraagt naar 
wat zij écht belangrijk vinden in hun eigen leefomgeving is het ant-
woord vaak: leefbaarheid in de dorpen. De dorpscultuur kenmerkt 
onze gemeente. CDA Limburg wil investeren in leefbaarheid om onze 
dorpen sterker te maken. 

    Waar kleine dorpen groot in zijn, is 
samenredzaamheid. Inwoners weten 
wat goed is voor elkaar, en zetten 
zich daar graag belangeloos voor 
in. Fijn, denkt de overheid dan, die 
inwoners die komen er wel. Maar dat 
is te kort door de bocht.

    In leefbaarheid en samenredzaam-
heid kun je namelijk ook investeren. 
Iets dat goed gaat, iets waar je trots 
op bent, daar mag een helpende 
hand tegenover staan. CDA Limburg 
wil 20 miljoen euro vrijmaken voor 
een samenredzaamheidsfonds. Dat 

wil zeggen: investeren in (het in 
stand houden van) dorpsvoorzie-
ningen, zorginitiatieven, gemeen-
schapshuizen, sport en andere 
maatschappelijke dorpsdoeleinden.
    Verkiezingstijd is bij uitstek het 
moment om te laten zien waar je 
voor gaat en waar je voor staat. 
Het CDA zet zich maximaal in voor 
sterke gemeenschappen. Ook in de 
gemeenteraad. Zo hebben we ons 
hard gemaakt voor betere dienstver-
lening aan maatschappelijke initiatie-

ven, en hebben we een bezuiniging 
op subsidies voor verenigingen en 
de prioriteitsgelden van dorpsraden 
teruggedraaid.
    Samenredzaamheid, leefbaarheid, 
dorpsgevoel: in Horst aan de Maas 
kun je er niet omheen en dat is maar 
goed ook. Heb je 15 maart gestemd 
op CDA Limburg, dan gaat jouw stem 
naar sterke gemeenschappen en 
leefbare kernen.

    Roel van Leendert   

 CDA   
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Marlies Scheres Hegelsom
Samen met Jeu bouwde ze haar droomhuis in Hegelsom, het dorp waar ze op jonge leeftijd neerstreek. Voor 
velen is ze een bekend gezicht, want ze begeeft zich al bijna veertig jaar binnen het voortgezet onderwijs van 
Horst en omstreken. Ze is een echte verbinder, die graag mensen in hun kracht zet. Tijd om te genieten was er 
altijd al, maar binnenkort zelfs nog een beetje meer. Regelmatig wordt de camper gestart en trekt ze er samen 
met Jeu op uit. Deze week wordt Marlies Scheres (61) uit Hegelsom geplukt.

‘Het geluk ligt niet op de eindstreep, 
maar op de weg ernaar toe.’ Dat credo, 
of levensmotto, is Marlies op het lijf 
geschreven, vertelt ze. Haar eigen weg 
begon in Roermond, waar ze de eer-
ste jaren van haar leven doorbracht. 
Na een paar jaar kwam ze echter al 
richting Hegelsom. “Mijn vader was 
bedrijfsleider op de praktijkschool, dat 
was de reden dat we in 1964 hier kwa-
men wonen. Hier ben ik getogen en ik 
heb ik mijn leven opgebouwd.”

Voetsporen
Marlies trad in de voetsporen van 
haar vader. In navolging van hem, 
kwam ook zij in het onderwijs terecht. 
“Inmiddels al 39 jaar”, vertelt ze. “In 
vele rollen. Ik ben geen directrice 
geweest en ook geen lid van de mede-
zeggenschapsraad, maar verder heb ik 
best veel functies binnen het onderwijs 
bekleed.” 

	HEen manier van 
onderwijs die aansluit 
bij mij als persoon

Inmiddels is Marlies alweer een hele 
poos schoolleider, of adjunct-directeur, 
bij Yuverta in Horst. “Daar werk ik 
inmiddels zeventien jaar. Halverwege 
de jaren 80 begon ik op de mavo in 

Horst. Inmiddels kom ik kinderen tegen 
van leerlingen die ik toen in de klas 
had. Grappig is dat. Vanuit die functie 
ging ik naar een scholengemeenschap 
in Stevensbeek. Daar was ik docent 
en pakte ik allerlei andere rollen op, 
onder andere die van teamleider op de 
vmbo-afdeling.” Toch kwam ze uitein-
delijk weer in Horst terecht, al stond 
dat niet direct in de planning. “Ik had 
helemaal geen plannen om te sollicite-
ren, toen mijn oog op een advertentie 
van Citaverde (inmiddels Yuverta, red.) 
viel. Zij waren aan het reorganiseren op 
dat moment. Ik vertelde het tegen Jeu 
en hij zei meteen ‘dat is jouw baan’. Zo 
ben ik erin gerold.”

Vliegende brigade
Het werd een baan waarbij Marlies 
precies dat kon doen wat ze zo graag 
doet: mensen in hun kracht zetten. “Je 
moet mij niet op een plek zetten waar 
het onderwijs regulier en star is. Dan 
krijgen mensen last van mij en ik van 
de mensen. Het zorgen voor verbin-
ding, mensen bij elkaar brengen, dat 
trekt me. Daar krijg ik energie van. 
Iedereen is van toegevoegde waarde, 
je moet alleen soms de juiste men-
sen bij elkaar zetten. Ik ben niet echt 
creatief, maar wel als het op men-
sen aankomt. Als je in het onderwijs 
de personen aan elkaar koppelt, dan 
groeien de leerlingen vanzelf en wor-

den het uiteindelijk fijne burgers. Dat is 
altijd mijn kracht geweest.” Toch is het 
een rol die ze nog maar enkele maan-
den zal bekleden.

	HIk kwam Jeu tegen bij De 
Koets, de vonk sloeg die 
avond over

“Het wordt tijd voor iets anders. Jeu 
en ik willen graag samen wat meer 
tijd doorbrengen en samen genieten. 
Mede daarom ga ik na de zomer wat 
flexibeler werken, in een andere rol. 
Vanaf november voeg ik me bij de 
vliegende brigade van Yuverta, waar 
ik ga ondersteunen bij onderwijsteams 
en bij innovatieprojecten op verschil-
lende locaties van Yuverta door heel 
Nederland. Ook ga ik programmama-
nagement doen in Horst aan de Maas. 
Dat past bij me, ik houd van ontwik-
keling. In Horst hebben we dat ook 
gedaan bij Yuverta. Dat is een school 
waar we als regio trots op mogen zijn, 
met goede begeleiding en lessen die 
passen bij deze tijd. Een manier van 
onderwijs die aansluit bij mij als per-
soon.”

De Koets
Het samen genieten waar Marlies het 
over heeft, wordt direct in augustus 

kracht bijgezet, wanneer haar huidige 
rol bij Yuverta eindigt. “We hebben 
besloten om samen drie maanden te 
gaan reizen.” Dat zal gebeuren met 
de camper van het stel, die ook nu al 
regelmatig wordt gestart om er even-
tjes tussenuit te gaan. “Waar we in de 
zomer naartoe gaan is nog niet hele-
maal duidelijk. Dat is het fijne aan een 
camper, je pakt je spullen en je ver-
trekt. Waarschijnlijk rijden we naar 
Zuid-Europa en maken we een rondreis 
door Spanje.”

	HWe hebben de 
handschoen opgepakt 
en dat resulteerde in 
Zeen

Marlies en Jeu kijken ernaar uit. “Ik zeg 
altijd dat we al 43 jaar niet getrouwd 
zijn. Officieel zijn we dat wel, maar 
we hebben nooit een bruiloft ofzo 
gehad. Ik kwam Jeu tegen bij De Koets, 
waar ik me op een avond voegde bij 
een groepje uit Hegelsom. Daar was 
Jeu onderdeel van. De vonk sloeg die 
avond over. Ik zat nog in het eindexa-
menjaar van de middelbare school en 
Jeu studeerde aan de kunstacademie in 
Maastricht. De eerste vier jaar hadden 
we een weekendrelatie, ook omdat ik 
vervolgens ging studeren in Tilburg.”

Kunst
“We vervelen ons nooit en hebben 
veel om handen. We gingen in eerste 
instantie samenwonen in Sevenum, 
waar we flink verbouwd hebben. Jeu 
is een echte doe-het-zelver wat dat 
betreft. Uiteindelijk kregen we de kans 
om mijn ouderlijk huis over te nemen. 
Dat hebben we volledig naar wens ver-
bouwd, tot de plek die het nu is. Een 
bijzondere woning, zeker in die tijd. De 
architecten stonden in de rij toenter-
tijd. Het was altijd onze wens om een 
huis volledig naar wens te bouwen, 
en dat is gelukt.” Naast haar werk in 

het onderwijs, de uitstapjes met de 
camper en de vele andere activiteiten 
waarmee Marlies haar vrije tijd vult, 
zet ze zich ook in voor promotie van de 
regio. “Onder andere met kunstenaars-
collectief Zeen, waar ik een organi-
serende rol heb. We vonden met een 
aantal personen dat er in Horst aan de 
Maas te weinig qua cultuur te doen is. 
Kunst was een ondergeschoven kindje. 
We hebben de handschoen opgepakt 
en dat resulteerde in Zeen, dat inmid-
dels 27 leden en 26 vrienden telt. 
Met kunst proberen we bij te dragen 
aan de ontwikkeling. Zelf ben ik niet 
zo creatief, maar ook daar probeer ik 
mensen met elkaar te verbinden zodat 
er mooie dingen ontstaan. De atelier-
route ‘Weg van Kunst’ door Zeen en de 
expositie in het natuurgebied bij Aan 
de Drift in America, bijvoorbeeld. We 
zorgen dat kunst zichtbaar wordt.”

Mr. Waits
Zodra Marlies en Jeu in augustus met 
de camper vertrekken, blijft er één 
huisgenoot achter in Hegelsom: Mr. 
Waits. “Onze asielhond uit Spanje. 
We zijn fan van Tom Waits en hebben 
hem daarom naar hem vernoemd. Hij 
is inmiddels te oud om nog mee te 
gaan op reis. Gelukkig laten we hem 
met een gerust hart achter, omdat we 
weten dat er goed voor hem gezorgd 
wordt. We zorgen dat hij het altijd 
goed heeft.” Net zoals ze zorgt dat zij 
en Jeu het ook goed hebben. Al met 
al is Marlies dan ook meer dan tevre-
den met de manier waarop ze haar 
leven invulling geeft. “Soms moet je 
een hobbel of verkeerde afslag nemen, 
om er uiteindelijk beter van te worden. 
Dan begin je gewoon weer opnieuw, 
of pak je het anders aan. Het geluk ligt 
niet op de eindstreep, maar op weg 
ernaar toe. Dat is ons levensmotto 
en daar zijn we volgens mij goed in 
geslaagd.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Bart Alards is Starter van het 
Jaar 2022 
Bart Alards van Diepwater uit Wanssum is donderdag 9 maart benoemd tot Starter van het Jaar 2022. De 
verkiezing vond dit jaar plaats in hotel Asteria in Venray waar de Starters van het Kwartaal 2022 hun bedrijf 
presenteerden. Starter van het Jaar is een initiatief van de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, 
Rabobank Noord-Limburg, de Horster ondernemersvereniging O-twee en het Venrays Ondernemers 

Platform.

De ondernemers in het publiek kozen 
uiteindelijk Bart Alards tot Starter van 
het Jaar 2022. Wethouder Wim de 
Schryver van de gemeente Venray 
mocht hem als winnaar onthullen. 
Hij ontving een cheque van 1.500 
euro die hij mag investeren in zijn 
bedrijf. Wim de Schryver: “Ik ben blij 
te zien dat er ook het afgelopen jaar 
weer nieuw en enthousiast onderne-
mersbloed is bijgekomen in de regio 
Venray en Horst aan de Maas. Dat is zo 
belangrijk om onze lokale economie 
draaiende te houden. Als gemeen-
ten willen we startende ondernemers 
vooral aanmoedigen een stap te zet-
ten. We hopen natuurlijk dat ze een 

mooi voorbeeld zijn voor anderen.”
Diepwater
Winnaar Bart Alards is zijn onderne-
ming Diepwater gestart vanuit zijn 
passie voor het aanleggen van hoog-
waardige zwembaden. Met ruim tien 
jaar ervaring in de top van de zwem-
badbranche weet Bart als eigen baas 
precies wat er nodig is voor het cre-
eren van een goed zwembad. Bart is 
gek op de techniek en streeft ernaar 
om voor elke klant het perfecte zwem-
bad te realiseren. Hij begeleidt hierbij 
het hele aanleg traject van A tot Z.

Nieuwe opzet
Behalve Bart, waren ook Roy Spronck 

van Spronck Design, Peter Heijnen 
met Business Process Analytics en 
Mike van Gaal met Totalplast kans-
hebbers voor de titel. “De afgelopen 
jaren hebben we met de verkiezing 
voor de starters van het kwartaal en 
het jaar startende ondernemers in de 
regio een steuntje in de rug gegeven. 
Op dit moment zijn we met elkaar 
aan nadenken over een nieuwe opzet 
van dit initiatief. Mogelijk zoeken we 
daarbij de verbinding met andere 
bestaande initiatieven, zoals de 
Venrayse ondernemersprijzen,” aldus 
wethouder De Schryver.

Beeld: Rikus ten Brucke

Bijeenkomst in ‘t Gasthoes
Koen Versleijen vertelt over 
Syndroom van Usher 
BiblioNu nodigt met het concept Kennismakers inwoners van Horst 
aan de Maas uit om kennis te delen in de bibliotheek om te spreken 
over iets dat hen raakt. Op maandagavond 27 maart vertelt Koen 
Versleijen zijn verhaal in ’t Gasthoes in Horst: ‘Een open en eerlijk 
verhaal over Usher.’  

Lange tijd was er niets aan de hand 
met Koen Versleijen. Hij leidde een 
normaal leven, net als ieder ander. 
Dit veranderde toen het Syndroom 
van Usher bij hem werd geconsta-
teerd: een progressieve oog- en oor-
aandoening die ervoor zorgt dat hij 
blind en misschien ook doof wordt. 
Door de achteruitgang van met 
name zijn ogen, heeft Versleijen 
de afgelopen jaren veel verloren, 
waaronder zijn werk en hobby’s. 
Daarnaast heeft hij te maken gehad 
met nog enkele grote tegenslagen.

Versleijen wil zijn verhaal vertel-
len om de luisteraar te inspireren 
en motiveren om bewustere keuzes 
te maken op werk- en privégebied. 

Hij vertelt over de zware tegensla-
gen, hoe hij hiermee is omgegaan 
en wat hij hiervan heeft geleerd. 
Een open en eerlijk verhaal over 
verlieservaringen en de impact van 
een dergelijke ziekte op het leven 
van een dertiger. Een inspirerend 
verhaal voor iedereen, waarbij de 
nodige humor niet ontbreekt.

‘Een open en eerlijk verhaal over 
Usher’ vindt plaats in de theaterzaal 
van ‘t Gasthoes en duurt van 19.30 
tot 21.00 uur. Er is gelegenheid om 
vragen te stellen. Aanmelden voor 
deze avond is verplicht en kan via 
www.biblionu.nl/agenda

   

Winst voor Wittenhorst
Wittenhorst neemt drie 
punten mee uit Deurne 
Wittenhorst boekte zondag 12 maart een belangrijke 0-2 zege in 
Deurne. De trotse koploper trof in Deurne een tegenstander die 
kans dacht te maken op de tweede periodetitel.

Wittenhorst kon maar moeilijk in 
het spel komen. Twee gevaarlijke 
uitvallen konden met de nodige 
moeite onschadelijk gemaakt wor-
den. Toch kwam Wittenhorst op 
voorsprong nadat Joost van Rensch 
onreglementair was gestuit. De 
penalty die Jeroen Verkennis mocht 
nemen, betekende de 0-1. Een 
hachelijk moment ontstond in de 
14e minuut toen het door Roel van 
Rens bewaakte Horster doel enkele 
malen achter elkaar voor doorboring 
werd behoed. 

Deurne bracht zichzelf hierna in 
grote problemen. Een grove charge 
op een speler van Wittenhorst 
leidde tot een rode prent. De wed-
strijd werd er niet beter op. Vaak 
lag het spel stil wegens blessurebe-
handelingen. Wittenhorst probeerde 

nog voor de pauze het verschil gro-
ter te maken, maar de mogelijkhe-
den werden niet benut.

Direct na de pauze haalde Deurne 
wederom een stommiteit uit door 
bij een sliding op Roel van Rens 
de tweede gele kaart te incasse-
ren en dus een tweede rode kaart 
aan het conto toe te voegen. Voor 
Wittenhorst was omsingelen van de 
tegenstander nu het devies. Succes 
in de afronding bleef lange tijd uit, 
maar tegen het einde viel dan toch 
de bevrijdende 0-2 door een doel-
punt van Willem Heijnen.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Advertor ia l

Digitaler naar werk bij 
arbeidsontwikkelbedrijf NLW
Vierentwintig deelnemers aan de cursus ‘Digitaler naar werk’ ontvingen maandag een welverdiend 
certificaat uit handen van burgemeester Leontien Kompier. De afgelopen tien weken hebben deze 
NLW-medewerkers verschillende digitale vaardigheidstrainingen gevolgd. Denk aan het werken op een 
laptop of het maken van een presentatie. De NLW Groep was als een van de zes sociaal ontwikkelbedrij-
ven geselecteerd om deel te nemen aan de pilot van Stichting Lezen en Schrijven. De uitvoering is een 
mooie samenwerking tussen verschillende partijen. Zo faciliteerde voetbalvereniging SV Venray de 
locatie en zijn de lessen verzorgd door BWorkz. Benieuwd hoe deelnemers het hebben ervaren? Lees 
verder op www.nlw.nl.  / Tekst en beeld: NLW Groep
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 Jos en Gertie Steegh Grubbenvorst
    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 Jos en Gertie Steegh uit 
Grubbenvorst. Zij vertrokken eind 2011 naar het Noorse Ulefoss.

    In het ouderlijk huis van Jos, die als 
kleine jongen met zijn familie vanuit 
Velden in Grubbenvorst kwam wonen, 
bouwde hij en Gertie samen een leven 
op. Ze hadden het er altijd goed, aan 
de rand van het dorp met zeeën van 
ruimte. Rust en ruimte waar door de 
naderende veilinggebouwen en auto-
weg langzaam maar zeker een einde 
aan kwam. Het deed hen uiteindelijk 
besluiten om de koffers te pakken en 
niet alleen de gemeente- maar ook de 
landsgrenzen over te steken. “Soms 
moet je gewoon eens wat anders pro-
beren in het leven”, vertelt Gertie over 
die ingrijpende beslissing. “Het licht 
en geluid kwam in Grubbenvorst op 
een gegeven moment ons af.”

Scandinavisch grondgebied
    Waar Jos op zijn derde in Grubbenvorst 
belandde, daar werd Gertie er gebo-

ren. “Toen we tieners waren kwamen 
Gertie in ik in dezelfde vriendengroep 
terecht”, vertelt Jos. “Toen sloeg de 
vonk al gauw over.” 

H     Jos begon er als eerste 
over

    Samen betrokken ze het ouderlijk huis 
van Jos, waar ze met Jannes, Sef en 
Tjeu drie zonen mochten verwelko-
men. De oudste was 11 jaar oud toen 
het gezin besloot om Grubbenvorst 
achter zich te laten. “Als ik hier door 
het raam kijk, zie ik 5 à 6 kilometer 
helemaal niets. Geen huizen, enkel 
natuur”, vertelt Jos enthousiast. ‘Hier’ 
is in dit geval de familiewoning in 
Ulefoss. Sinds 2011 het nieuwe thuis 
van familie Steegh. De keus voor 

Scandinavisch grondgebied kwam niet 
zomaar uit de lucht vallen. “Jos begon 
er als eerste over”, herinnert Gertie 
zich. “Die begon te denken aan een 
vertrek uit Grubbenvorst.”

    Gevarieerder landschap
    Jos was altijd al veel in het buitenland 
te vinden. Vanwege zijn werk in de 
champignonteelt kwam hij op plekken 
in heel Europa. “Ik had dus wat verge-
lijkingsmateriaal”, zegt hij daarover. 
“Op sommige plekken vond ik het 
gewoon prettiger dan in Nederland. 
Met name Scandinavië trok me. In 
eerste instantie dachten we aan 
Zweden als land om ons te settelen, 
maar uiteindelijk viel de keuze toch 
op Noorwegen. Dat heeft met name 
met de natuur hier te maken”, voegt 
hij daaraan toe. “Hier is het landschap 
wat gevarieerder”, verduidelijkt Gertie. 

“Het is niet zo moeilijk als menigeen 
denkt. We zeiden onze banen op, pak-
ten onze spullen en vertrokken.”

    Voor de klas
    Hoewel het iets gecompliceerder 
ligt, was het voor Jos en Gertie inder-
daad niet heel veel lastiger dan dat, 
zo benadrukt eerstgenoemde. “We 
hadden een bedrijfsplan gemaakt, 
want dat moet je hebben wanneer 
je voornemens bent om hier te gaan 
wonen. We zouden hier shiitakes gaan 
kweken, een eetbare paddenstoel. 
Dat hebben we ook eventjes gedaan, 
maar de markt bleek er niet helemaal 
klaar voor. Inmiddels hebben we bei-
den alweer jaren een baan.” Jos vindt 
zichzelf in zijn nieuwe woonplaats 
niet langer terug in de wereld van 
de champignons, maar staat dage-
lijks als assistent voor een schoolklas. 
“Daarnaast doe ik als soort conci-
erge een deel van het onderhoud op 
school.” Gertie vond haar weg in de 
zorg. “Je kunt mijn werk vergelijken 
met dat van een verzorgende IG in 
Nederland. Ik werk op een woongroep 
en met thuiswonende kinderen die 
extra begeleiding en verzorging nodig 
hebben. Ook volgde ik extra opleidin-
gen die zich specifi ceren op de geeste-
lijke gezondheid.”

    Noorse grapjes
    En de kinderen dan, die school, 
vriendjes en sport in het vertrouwde 
Grubbenvorst achterlieten om met 
pap en mam het grote avontuur aan 
te gaan? “Natuurlijk hebben we het er 
thuis uitgebreid over gehad. Eigenlijk 
vonden ze het vooral erg spannend 
en leuk”, vertelt Gertie daarover. 
“Ze groeiden mee in het idee. We 
zijn vooraf een aantal keren richting 
Noorwegen gegaan, zo wisten ze een 
beetje waar ze terecht gingen komen”, 
voegt Jos toe. “Op de eerste schooldag 
verstonden ze helemaal niets van wat 
gezegd werd. Daar lachen we nu nog 
vaak om. Er zit hier een asielzoekers-
centrum in de buurt, dus op school zijn 
ze gewend dat er kinderen uit andere 
landen aansluiten. Dat heeft veel 
geholpen.” Thuis wordt er nog altijd in 
het vertrouwde dialect gesproken, ook 
door de kinderen. “De voertaal is nog 
altijd het Grubbenvorster dialect, dat 
vinden we erg belangrijk. Inmiddels 
hebben we het Noors ook prima onder 
de knie. In Nederland namen we al 
les, maar het gros leer je toch hier in 
de praktijk”, vertelt Gertie. “Het is net 

als het Nederlands een Germaanse 
taal. Het heeft dus best wat raakvlak-
ken. Het doen van boodschappen 
lukte al gauw genoeg. Daarna kwa-
men gesprekjes en weer later volgden 
groepsgesprekken. Tot slot merk je 
dat je ook grapjes kunt maken in het 
Noors. Dan ben je een heel eind op 
weg”, lacht Jos.

    Terrasjes pikken
    Hoewel het gezin eerst eventjes 
gehuurd zat in Ulefoss, kochten ze na 
een aantal jaar hun eigen huis. In de 
wetenschap dat ze er goed aan had-
den gedaan de oversteek te maken. 
“Het is hier gewoonweg heerlijk”, 
zegt Jos. “Onze kinderen hebben hun 
draai ook prima gevonden. Ze wonen 
nog thuis en vinden intussen alle-
maal hun eigen weg”, vult Gertie aan. 
“Zoals het er nu naar uitziet blijven we 
hier in Ulefoss. We gaan niet zeggen 
dat we nooit meer terugkeren naar 
Nederland, maar op dit moment lijkt 
het daar niet op”, werpt ze een blik op 
de toekomst. “Als onze kinderen hier 
gaan trouwen en zelf kinderen krijgen, 
wordt terugkeren sowieso lastiger”, 
vult Jos haar aan. 

H     Hier ben je die tijd al 
kwijt om überhaupt 
bij een supermarkt te 
komen

    “Toch is het fi jn om tijdens vakanties 
eventjes terug te gaan naar de plek 
waar je een groot deel van je leven 
hebt gewoond. In Grubbenvorst loop 
ik bij wijze van spreken alsmaar met 
mijn hand in de lucht, oude beken-
den groetend. Dat heb je hier toch 
minder.” Het is een stukje cultuur dat 
ook Gertie weleens mist. “Die gezel-
ligheid van even een terrasje pikken. 
Dat mis je hier. Hier ben je wat meer 
op jezelf aangewezen.” Het is deels 
een bewuste keus geweest. Op zoek 
naar rust, ruimte en vrijheid. Een opzet 
waar Gertie, Jos en hun drie zonen 
glansrijk in geslaagd zijn. “Vanuit 
Horst was je binnen een kwartiertje 
in Venlo. Hier ben je die tijd al kwijt 
om überhaupt bij een supermarkt te 
komen. Daar wen je aan. De vrijheid 
die we hier hebben is ons uiteindelijk 
meer waard”, besluit Gertie.

    Tekst: Jelle van Hees   

Horst aan de MaasUit
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Zwaar bevochten overwinning VC Trivia dames 1
De dames van VC Trivia speelden zaterdag 11 maart de streekderby tegen Athos ‘70 uit Sevenum. In een 
wedstrijd vol spanning en hoog oplopende emoties wist VC Trivia in de vijfde set een matchpoint van Athos 
‘70 weg te spelen en de set met 16-14 te winnen. Hierdoor is het nog altijd ongeslagen.

VC Trivia zocht in het begin van de 
wedstrijd duidelijk naar afstemming. 
Er werden veel fouten in de passing 
gemaakt, waardoor Athos ‘70 meer 
vertrouwen kreeg. De eerste set ging 
dan ook met 17-25 naar de bezoekers.

VC Trivia begon de tweede set 
voortvarend. Al snel stond er een 
voorsprong van zes punten op het sco-
rebord, die daarna geleidelijk werd uit-
gebreid. Dit resulteerde in een ruime 
setwinst van 25-15. Deze opleving was 
maar van korte duur: in de derde set 

slopen de persoonlijke fouten weer in 
het spel van VC Trivia. Het werd 21-25 
voor de bezoekers en wederom moest 
VC Trivia aan de bak. In de vierde set 
pakte de thuisploeg, mede onder 
leiding van libero Femke Linders, het 
initiatief en Trivia won met een ruime 
voorsprong (25-19).

Een vijfde set, de eerste van dit sei-
zoen, moest voor de beslissing zorgen. 
VC Trivia begon opnieuw slordig, waar-
door Athos ‘70 met een voorsprong 
van drie punten wisselde van speel-

helft. VC Trivia moest diep gaan om 
de achterstand ongedaan te maken. 
Uiteindelijk kwam Athos ‘70 op twee 
matchpoints. Het eerste matchpoint, 
op 12-14, werd ongedaan gemaakt . 
Daarna kreeg Ilse Bergs de opdracht 
om goed te serveren. De spanning 
was om te snijden, maar ze bleef koel 
en wist VC Trivia naar de overwinning 
te serveren.

Tekst: VC Trivia
Beeld: Ton Sieben

   

Oxalis niet in topvorm
Voor SV Oxalis stond zondag 12 maart de uitwedstrijd tegen De Flamingo’s uit Lieshout op het programma. 
Ondanks een spannende slotfase bleven de punten in Noord-Brabant. Het werd 15-11.

Oxalis begon moeizaam aan de wed-
strijd. Het duurde lang voordat de 
dames het gat van de korf konden vin-
den. Vanaf het begin van de wedstrijd 
keken ze tegen een achterstand aan. 
Toch kon de moeizame start geleide-

lijk ongedaan worden gemaakt, met 
als resultaat een ruststand van 5-6.

Vol goede moed startte SV Oxalis aan 
de tweede helft, maar de dames wis-
ten de voorsprong niet uit te breiden. 

Integendeel: ze liepen achter de feiten 
aan. Hoewel in de slotfase de span-
ning nog opliep, was de eindstand uit-
eindelijk 15-11.

Tekst: SV Oxalis  

EK indoor modelstockkars 
in Mèrthal
SRP De Peeldrivers organiseert zaterdag 18 en zondag 19 maart 
voor de 27e maal het EK indoor voor modelstockcars in de Mèrthal 
in Horst. Deelnemers uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en 
Schotland strijden daar om de titel Europees Indoor Kampioen 
2023. 

Naast rijders uit Engeland, hebben 
zich de laatste jaren steeds meer 
Nederlanders bij de internationale 
top weten te voegen. Toprijders 
uit de regio als Jeroen Janssen 
(Sevenum), Sven Versteegen 
(Melderslo) en Dennis van Asten 
(Horst) zullen alles in de strijd 
gooien om de titel in Nederland 
te houden. Maar ook de kampi-
oen van vorig jaar, de Engelsman 
Craig Hook, verschijnt in de Mèrthal 
aan de start. Verder behoort out-
door Europees en wereldkampi-
oen Maikel Rutten uit Lobith tot het 
deelnemersveld. 

Ook dit jaar wordt er weer een 
junior finale gereden voor rijders 
onder de 16 jaar. Eén van de deel-

nemers hier is Teun Jansen uit 
Velden, lid van De Peeldrivers. 

Zaterdag 18 maart zijn er van 10.00 
tot 17.00 uur trainingen voor de 
brandstof stockcars. Een dag later 
beginnen om 09.30 uur de voorron-
des. Om 13.00 uur barst het spek-
takel echt los als de beste 24 rijders 
(kwartfinalisten) van deze dag 
strijden om een plaats in de halve 
finale. Na de halve finales gaat het 
programma om 16.30 uur verder 
met de grote finale. Hierin strijden 
de zes beste rijders van dit week-
end. De toegang bij dit grootste 
indoor race-evenement van Europa 
is beide dagen gratis.

   

Hegelsom neemt punt mee uit 
Sevenum 
Voor Hegelsom stond zondag 12 maart de lokale derby tegen het 
Sevenumse Sparta’18 op het programma. Geheel tegen de verhou-
ding in wisten de Hegelsommers op het allerlaatste nippertje een 
punt weg te slepen uit Sevenum. 

Sparta begon sterk aan de wed-
strijd. De eerste kansen waren dan 
ook voor de Spartanen, maar Sjors 
Witt en Will Spreeuwenberg voor-
kwamen een vroege achterstand. 
Hoewel de mannen van trainer Ron 
Spruit wel degelijk een aantal kan-
sen kregen om op voorsprong te 
komen, had Sparta het beste van 
het spel. Het concept was daarbij 
steevast hetzelfde: via de buiten-
spelers wist Sparta de bal keer op 
keer voor de goal te krijgen, waar 
de aanvallers vervolgens de groot-
ste moeite hadden de bal daadwer-
kelijk in het net te krijgen. 

In de tweede helft lukte het 
Sparta dan toch. Door een te 
korte terugkopbal van Bart 
Spreeuwenberg kreeg Sparta de 
1-0 op een presenteerblaadje. 
Diezelfde Spreeuwenberg wist in de 
65e minuut met gevaar voor eigen 

leven te voorkomen dat de score 
werd verdubbeld. Sparta bleef op 
de deur kloppen, maar maakte de 
vele kansen die het creëerde niet 
af. Verschillende scrimmages voor 
het doel van keeper Sjors Witt lei-
den tot niks. 

In de laatste paar minuten greep 
Ron Spruit in: hij sommeerde Bart 
Spreeuwenberg zich als pinch-
hitter voorin op te stellen. In de 
allerlaatste minuut van de extra 
speeltijd wierp dit zijn vruchten 
af. Geheel tegen de verhouding in 
wist Hegelsom in extremis de 1-1 te 
maken: na een lange bal naar Bart 
Spreeuwenberg verdwenen zowel 
man als bal over de Sevenumse 
doellijn. 

Tekst: VV Hegelsom

Open dag Yuverta 
mbo Helmond
Dinsdag 21 maart, 17.00 - 20.00 uur

Meld je aan via yuverta.nl

Kom naar onze open dag en maak kennis met 
Yuverta mbo Helmond
→  Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl

Open dag Yuverta 
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Rokers moeten een hogere 
zorgpremie betalen 

De negatieve gevolgen van roken zijn algemeen bekend. Buiten de uiterlijke gevolgen van bruine tanden en bruine nagels, zijn er ook vele gezond-
heidsrisico’s die exponentieel stijgen. Met name het risico op allerlei vormen van kanker neemt flink toe. Moeten rokers door deze extra risico’s 
dan ook een hogere zorgpremie betalen? Of zou een dergelijke maatregel discriminatie bewerkstelligen, want er zijn nog zoveel andere gewoontes 
die ook erg ongezond zijn. Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen. Wat vindt u?

Het is een feit dat rokers een grotere kans heb-
ben op longaandoeningen en hart- en vaatziek-
tes, terwijl ze wel dezelfde zorgpremie betalen als 
niet-rokers. Uiteraard is het niet eerlijk om men-
sen die meer gezondheidsklachten hebben meer 
te laten betalen voor de zorg. Je kunt hier immers 
vaak helemaal niets aan doen. Maar als je willens 
en wetens iedere dag een of meerdere sigaretten 
opsteekt, is het een keuze om meer risico te lopen 
op ziektes. Een hogere zorgpremie lijkt dan ineens 

wél redelijk.

Aan de andere kant zijn er nog veel meer onge-
zonde gewoontes die het risico op verschillende 
ziektes vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het eten 
van fastfood, de hele dag zitten of overmatig alco-
holgebruik. Als we mensen meer gaan laten beta-
len voor de zorg omdat ze roken, dan moeten ook 
deze ongezonde gebruiken extra belast worden. 
Waar veelvuldig roken relatief makkelijk te ontdek-

ken is bij mensen, is dat veel lastiger voor andere 
ongezonde praktijken. Onbegonnen werk dus. 
Daarnaast betalen rokers indirect al extra voor zorg 
door de accijnzen die op tabak houdende producten 
zitten.
Rokers moeten een hogere zorgpremie betalen. Wat 
vindt u?

   

Poll bespreking
Extreme groente- en fruitprijzen zijn grotendeels onze eigen 
schuld
Het is de laatste tijd dikwijls schrikken geblazen op de groente- en fruitafdeling van de supermarkt. Niet vanwege de staat van de producten, 
maar wel in verband met de prijs die ervoor betaald moet worden. Voor een bloemkool tik je aan de kassa momenteel zomaar 4 euro af, waar dat 
verleden jaar nog de helft was. En ook voor paprika’s en tomaten wordt momenteel de hoofdprijs gerekend. De reden? Tegenvallende oogsten in 
landen als Spanje én het feit dat we gewend zijn geraakt aan de beschikbaarheid. Zijn we daarom deels zelf schuld aan de extreme prijzen?

Nel van Helden is van mening dat we te verwend 
zijn. “Koop inderdaad gewoon seizoensgroente, 
en je zult zien dat die prijzen meevallen”, zegt ze. 
Suzanne Elbers-Meesters schrikt van de prijzen. 
“En dan lees je ook overal dat in Spanje je gewoon 
bloemkolen voor 1 euro kunt krijgen. Wie houdt 
wie voor de gek? Dat terzijde, gewoon rechtstreeks 
kopen bij de boer zeggen ze, maar die weten de 

supermarktprijzen ook. Ik denk maar weer een 
vrieskist en weckpotten kopen en zelf een voorraad 
invriezen of inmaken van groenten en fruit die op 
dat moment goedkoop zijn.”
Simone Hendrix vindt dat de extreme groente- en 
fruitprijzen niet grotendeels onze eigen schuld zijn. 
“Ik zou het niet erg vinden om, zoals vroeger bij 
mijn ouders, seizoensgroenten te eten”, geeft ze 

aan. “Maar als de huidige coalitie de plannen door-
zet om boeren, tuinders en vissers massaal te uit te 
kopen/verplicht de das om te doen, zijn we straks 
bijna volledig afhankelijk voor onze eerste levens-
behoefte uit het buitenland. Met alle gevolgen voor 
de prijs en belasting voor het milieu dientenge-
volge.”

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

Tapas terror
Afgelopen week was het weer 
eens tijd voor een gezellig dagje 
weg. U kent het wel, een beetje 
slenteren door de stad, foto’s 
maken van plekken waar je in je 
eigen dorp al honderden keren 
langsgelopen bent én, zoals het 
echte katholieken betaamt, mag 
een bezoekje aan de plaatselijke 
kerk niet ontbreken. Maar als 
de dag op z’n einde loopt, begin-
nen de buikjes wel te knorren.

Hoppend van restaurant naar 
restaurant scannen we de menu-
kaarten die buiten als ware para-
depaardjes staan opgesteld op 
lessenaars. Uiteindelijk valt de 
keuze toch weer waar deze eigen-
lijk altijd op valt, tapas. Voor de á 
la carte eters onder ons, tapas is 
een uit Spanje afkomstige manier 
van dineren, wat letterlijk ‘hap-
jes’ betekent. Elke ronde bestel je 
maximaal twee kleine gerechtjes 
en vervolgens kun je zoveel rondes 
bestellen als je zelf wilt. Oftewel, 
een all-you-can-eat-restaurant, 
maar dan wél met enige vorm van 
cachet. Al is dat ‘all you can eat’ 
niet helemaal de juiste benaming. 
Beter zou zijn ‘all you can eat totdat 
de kitchen sluit’. Mede hierdoor zijn 
er tijdens een avondje tapas drie 
fases te onderscheiden.

De eerste fase is de stressfase, 
waarbij de gerechtjes niet snel 
genoeg komen. Kijkend op je hor-
loge bereken je hoeveel rondes je 
nog ‘maar’ kunt bestellen als het 
op dit ‘mañana mañana tempo’ 
doorgaat. De volgende ronde moet 
alweer doorgegeven zijn, nog 
voordat de huidige ronde de slok-
darm gepasseerd is. Tijd is eten. 
Dan komt de hoogmoedfase. Deze 
fase is te herkennen aan tafelge-
noten die verzadigd beginnen te 
raken. Zij hebben voldoende aan 
één gerechtje per ronde, wat bete-
kent dat jij hun tweede gerechtje 
soldaat mag maken. In plaats van 
twee gerechtjes per ronde, ga je 
ineens naar drie, vier, vijf. Tenslotte 
is daar de derde fase, de valfase. 
De ogen blijken altijd weer groter 
dan de mond. Zuchtend en puffend 
‘geniet’ je nog van de verschil-
lende toetjes. Met een buik die niet 
zou misstaan tijdens de zwanger-
schapsgymnastiek waggel je naar 
buiten. En de keuken? Die is nog 
meer dan een uur open.

Tekst: Casper Keijsers

Caspers Comeback

Poll

Prullenbakken weg in natuur- en wandelgebieden… 
huh?
Ben ik nou zo dom, of zijn zij nou 
zo slim? Hoe dan ook, ik begrijp 
het niet. Prullenbakken wegha-
len? Ik zou juist zeggen… méér 
plaatsen. 

Wie heeft dit vreemde plan met 
welke argumenten ingebracht? 
Willen we verdere verloedering van 

onze toch al kwetsbare natuur? Ik 
voorspel een behoorlijke toename 
van blikjes, lege sigarettenpakjes, 
plastic zakjes, plastic flesjes, ja zelfs 
hele vuilniszakken en plastic tassen 
met afval in de natuur.

En daar waar hondenbezitters nu 
al vaak goedbedoeld zoeken naar 

de gele prullenbakken, worden 
deze zelfs geheel weggehaald? 
Poepzakjes bij het huisvuil of waar-
schijnlijker… in de tuinafvalcontai-
ners of gewoon op een zichtbaar 
plekje in het bos, in de hoop dat 
iemand het wel een keer opruimt? 
Als de gemeente wil bezuinigen, 
voorspel ik nu al méér werk voor de 

ambtenaren van de buitendienst. 
En tot slot; gaat een gemeenteraad 
hiermee akkoord?

Ron Bosmans, St. Jansstraat Meterik

Ingezonden brief
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 Behoefte aan bredere beschikbaarheid 
gratis menstruatieproducten in Horst aan 
de Maas
    Menstruatiearmoede is een alsmaar groter wordend probleem in Nederland. Ook in Horst aan de Maas. Dat stellen althans de fracties van PvdA, 
CDA, D66-GroenLinks en Perspectief. Zij riepen het College van B&W middels een motie op om nieuwe initiatieven op het gebied van bestrijding 
van menstruatiearmoede daar waar mogelijk te steunen en faciliteren.

    “Uit onderzoek blijkt dat liefst één 
op de tien vrouwen te weinig fi nan-
ciële middelen heeft om menstrua-
tieproducten te kopen”, stelde Salwa 
Sohbat namens PvdA in de motie. 
“Dat zou niet zo mogen zijn, want 
het gaat hier om een basisbehoefte.” 
Hoewel ook Horst aan de Maas meer-
dere Menstruatie Uitgifte Punten 
(MUP’s) kent waar producten gra-
tis worden verstrekt aan mensen die 
daar behoefte aan hebben, is dat niet 
afdoende, zo vinden de indieners van 
de motie. “Het gaat om gelijkheid 
van kansen. Er zijn meisjes die zich 
ziekmelden op school, werk of sport 
vanwege dit probleem. Dat zou niet zo 
mogen zijn”, verduidelijkte Sohbat.

    Landelijk geregeld
    Omdat het vermoeden onder de par-

tijen bestaat dat ook in Horst aan de 
Maas behoefte is aan eenvoudiger te 
verkrijgen gratis menstruatieproduc-
ten, werd het college gevraagd de al 
bestaande MUP’s op alle mogelijke 
manieren te ondersteunen. Die toe-
zegging wilde wethouder Roy Bouten 
best doen, bleek uit zijn reactie. “Wij 
herkennen het probleem. Het komt 
niet omdat er te weinig aandacht 
voor is, want ook in de Tweede Kamer 
wordt hierover gesproken. Dat wil 
echter niet zeggen dat de middelen 
ook daadwerkelijk de mensen berei-
ken.” Imke Emons (BVNL) gaf op haar 
beurt aan vraagtekens te zetten bij het 
geschetste probleem. “In december 
werd er een motie aangenomen in de 
Tweede Kamer waarbij is afgesproken 
dat er een armoedefonds komt dat 
deze producten beschikbaar stelt. Er 

zijn voedselbanken en scholen die de 
verspreiding op zich nemen. Dit wordt 
door de landelijke overheid geregeld. 
Deze oproep is daarom volledig over-
bodig”, reageerde ze op de indieners 
van de motie. “We hebben het geve-
rifi eerd bij verschillende scholen, en 
allemaal hebben ze gratis producten 
beschikbaar. In Horst aan de Maas 
gebeurt het dus al.”

    Beschikbaarheid
    De schoen wringt hem volgens de 
indieners echter vooral bij de beschik-
baarheid. “Nog niet in alle zestien ker-
nen zijn deze producten beschikbaar”, 
reageerde Sohbat. “Veel locaties waar 
deze wél beschikbaar zijn, sluiten de 
deuren in het weekend. Scholen zijn 
daar een treffend voorbeeld van. Als 
gemeente hebben we de verantwoor-

delijkheid om dit breder te gaan facili-
teren. Dat moet toch kunnen?”

    In kaart brengen
    Daar bleek een meerderheid van de 
partijen in de Horster gemeenteraad 
het mee eens: enkel BVNL en VVD 
stemden tegen de motie. Het col-
lege gaat daarom in eerste instantie 
in kaart brengen welke initiatieven 
er op dit moment al zijn, om zo de 
behoefte beter in te kunnen schatten. 
“We weten van onder andere scholen, 
deelkastjes en de voedselbank dat ze 
dit soort producten verstrekken”, ver-
duidelijkte Bouten. “Maar daarmee is 
het niet direct voor iedere inwoner die 
daar behoefte aan heeft toegankelijk. 
We gaan dit als college onderzoeken 
en verder oppakken.”

       

    Vrijwilligers Samenwijzer helpen daarbij
    Wegwijs worden in het doolhof van voorzieningen 
    Zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig wonen in de vertrouwde omgeving is een wens van velen. Maar wat als er beperkingen komen? Wat als 
iemand ondersteuning nodig heeft of er aanpassingen in huis nodig zijn? Wie de weg kwijtraakt in het doolhof van voorzieningen kan terecht bij 
de vrijwilligers van Samenwijzer. 

    Deze vrijwilligers komen graag bij 
ouderen en hun mantelzorgers op 
huisbezoek. Samenwijzer is een 
samenwerking van Synthese en de 
gemeente Horst aan de Maas. De 
ouderenconsulent informeert onder 

meer over woningaanpassingen, hulp 
in huis, vrijwilligersinzet, tuinonder-
houd, activiteiten in de buurt en fi nan-
ciële regelingen. 
    Doel van dit huisbezoek is dat mensen 
zo lang mogelijk veilig, zelfstandig en 

gezond in de eigen omgeving kunnen 
blijven wonen. 

    Na afl oop van het gesprek krijgen ze 
een gids met informatie. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. 

    Belangstelling voor een huisbe-
zoek? Neem dan contact op met Anja 
Damhuis van Synthese: a.damhuis@
synthese.nl of 06 36 16 49 19.   

 Binnenkijken bij   

 Mieren als 
medische 
speurhonden 
    Er is tegenwoordig regelmatig 
kritiek te beluisteren op de 
wetenschap. Vooral uit de hoek 
van de complotdenkers. Ik erger 
me mateloos aan deze raaskal-
lende sceptici. Als je je enigszins 
verdiept in wat er met name in 
de medische wetenschap aan 
zinnige dingen bedacht wordt, 
kun je daar alleen maar diep 
respect voor hebben. 

    In een wetenschappelijk tijdschrift 
las ik over een opzienbarende 
ontdekking op het gebied van de 
kankerbestrijding. Volgens weten-
schappers van de Parijse univer-
siteit Sorbonne kunnen mieren zó 
worden getraind dat ze kankercel-
len in urine ‘ruiken’. Het duurt nog 
even voordat de nijvere beest-
jes echt kunnen worden inge-
zet, maar de resultaten van het 
onderzoek zijn veelbelovend. Dat 
er proeven worden gedaan met 
apen, varkens, ratten en muizen, 
wist ik wel, maar dat ook mieren 
worden ingezet, was nieuw voor 
mij. Hoe worden ze ingezet? Een 
bescheiden poging tot een laag-
drempelige uitleg… Mieren hebben 
geen neus. Daarom gebruiken ze 
hun antennes om te ‘ruiken’. Met 
deze antennes kunnen ze voedsel, 
hun nest, maar ook soortgenoten 
vinden. Voor het onderzoek heb-
ben de wetenschappers de mieren 
getraind om kankercellen op te 
sporen in de urine van knaagdie-
ren. De onderzoekers trainden de 
mieren zó dat deze dachten dat de 
tumorcellen naar suiker roken. Bij 
de urine die tumorcellen bevatte, 
bleven de mieren langer staan dan 
bij ‘schone’ urine. Deze opsporings-
methode werd eerder ook al eens 
getest bij honden. Maar volgens de 
onderzoekers doen de mieren het 
beter dan andere dieren, omdat 
ze gemakkelijker te trainen zijn. 
Daarnaast zouden mieren tumor-
cellen sneller kunnen opsporen. 
En zoals bekend: hoe vroeger de 
diagnose, hoe sneller en effectie-
ver de behandeling. Wéér een stap 
in de goede richting. Al moeten er 
natuurlijk nog veel stappen volgen 
om de gevreesde volksziekte echt 
onder controle te kunnen krijgen.
    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).   

Meer werken, minder overhouden
Het is een gevleugelde uitspraak: Ik ga niet meer werken want ik houdt daar toch niks van over. De oorzaak hiervan is de progressie in 
belastingtarieven. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Als je meer gaat werken en dus meer verdienen kom je in een 
hoger belastingtarief.

Het Ministerie van Financiën heeft nu 
in kaart gebracht wat dat betekent. 
De conclusie was dat in sommige 
situaties de marginale heffing kan 
oplopen tot 83%. Dat wil zeggen dat 
je van elke extra verdiende euro uit-
eindelijk maar 17 cent (!) overhoudt. 
Dat is overigens wel een uitzonder-

lijke situatie. Meestal hou je wat 
meer over.

De hoogste marginale tarieven zijn 
te vinden bij middeninkomens, zo 
zeg maar tussen de € 3.500,00 en 
€ 4.500,00 bruto per maand. Dat 
komt doordat bijvoorbeeld Toeslagen 
en Heffingskortingen inkomensaf-
hankelijk zijn. Wordt het inkomen 
hoger dan betaal je niet alleen meer 
belasting, maar krijg je ook minder 
toeslag en een lagere heffingskor-
ting. Hogere inkomens hebben daar 
geen last van. Zij kregen al geen 
Toeslag en kunnen die dus ook niet 
kwijtraken. Let wel, hogere inko-
mens betalen uiteraard wel meer 
belasting, maar het belastingeffect 
van één extra verdiende euro is voor 
hen minder.

Dus van een salarisverhoging zie je 
meestal minder terug dan je zou ver-

wachten en van meer werken hou je 
minder over. Begrijp me goed: Als je 
5 in plaats van 3 gaat werken blijft 
er natuurlijk meer over. Maar reken 
je het om per uur dan is het netto-
uurloon bij een 3 daagse werkweek 
aanzienlijk hoger dan bij 5 dagen 
werken. Je doet als fulltimer dus het-
zelfde werk voor minder geld dan je 
parttime collega.

Een oplossing om personeelstekor-
ten op te lossen zou kunnen zijn om 
parttimers meer te laten werken. 
Dat moet dan natuurlijk wel finan-
cieel aantrekkelijk zijn. Dat is het 
niet als de extra beloning groten-
deels naar de belastingdienst toe 
gaat. Werkgevers mogen meer wer-
ken ook niet extra belonen. Er mag 
namelijk geen onderscheid gemaakt 
worden tussen parttimers en fullti-
mers. Daarom lijkt de fulltime bonus 
die het kabinet met Prinsjesdag aan-

kondigde er ook niet te komen. Zo 
heeft het Ministerie van Financiën 
het probleem wel in beeld gebracht, 
maar gebeurt er voorlopig niks. 

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu



18 1603cultuur \

Zorgen om verkeersveiligheid 
in Grubbenvorst       
Op de Lottumseweg in Grubbenvorst maken bewoners zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. 
Op deze toegangsweg naar het centrum van het dorp mag 50 kilometer per uur gereden worden, maar vaak 
rijden passerende automobilisten harder. Er is nu een straatcampagne opgezet.

Vanuit het project Veilig op Weg heeft 
de buurt samen met de gemeente 
Horst aan de Maas een campagne 
opgezet. Met deze straatcampagne 
komen de bewoners zelf in actie. Zij 
plannen gesprekken, maken plan-

nen en plaatsen campagneborden. 
Hiervoor ging ook een aantal mensen 
uit de buurt op de foto. Deze week 
plaatsten ouders met kinderen de 
sandwichborden op straat. Op de foto-
borden staat onder andere ‘Rij jij ook 

50?’ en ‘Bedankt dat je 50 rijdt!’. Met 
de fotoborden hopen de bewoners de 
boodschap nog duidelijker en vooral 
persoonlijker te maken.

   

Hockeyheren Horst spelen gelijk tegen 
Maastricht
Na ruim drie maanden kwam zondag 12 maart de hockeycompetitie in de 2e klasse poule D uit zijn winter-
slaap. Het eerste herenteam van Horst deelde in eigen huis de punten met de heren van Maastricht: 1-1. 

Na in het begin van het seizoen door 
toedoen van, een te betwisten, straf-
bal verloren te hebben van Maastricht, 
hadden de mannen uit Horst nog een 
appeltje te schillen met de gasten. 
Beide ploegen begonnen fel aan de 
wedstrijd, maar Maastricht creëerde 
wat meer kansen. Horst verdedigde 

een aantal strafcorners succesvol en 
kwam vervolgens op 1-0. Max schoot 
de bal na een rebound mooi door de 
benen van de keeper.
In het tweede kwart bleef de wed-
strijd spannend. Maastricht wist na 
een aanval over de achterlijn uiteinde-
lijk te scoren: 1-1. De wedstrijd bleef 

ook daarna spannend, maar hoe goed 
de inzet van de aanvallers van beide 
ploegen ook was, het lukte niet meer 
om de keeper van één van beide 
teams te passeren. 

Tekst: HC Horst 

Toneelvereniging Mimus 
brengt Hannelore op de 
planken
Toneelvereniging Mimus uit Tienray brengt vrijdag 31 maart en 
zaterdag 1 en zondag 2 april met Hannelore een geheel eigen pro-
ductie op de planken. Deze komedie in drie bedrijven handelt om 
hoofdpersoon Hannelore, die voor de derde keer weduwe is gewor-
den.

Het toneelstuk van de Tienrayse 
toneelvereniging is geschreven 
door Huub Schreurs en Michel van 
Rijswick en staat onder regie van 
Huub Schreurs. 
Hannelore speelt zich af in het luxe 
appartement van Hannelore-Elsbeth 
van Aalderen-Hoepelman. Ze is voor 
de derde keer weduwe geworden, 
maar ligt daar niet wakker van. Ze 
zit goed in de slappe was en heeft 
privacy hoog in het vaandel staan. 
Het snode plan van Vallerio en zijn 
nicht Priscilla om zich een deel van 
de rijkdom van Hannelore toe te 
eigenen neemt een onverwachte 
wending. Net wanneer Hannelore 

denkt in Vallerio een nieuwe liefde 
te hebben gevonden, trekt haar 
zoon Berend-Jan weer bij haar in. 
Met Vallerio en Berend-Jan in huis 
is er geen sprake meer van privacy. 
Tot overmaat van ramp komt haar 
zus Mientje onverwacht over uit 
Australië.
De uitvoeringen vinden plaats 
in het Parochiehuis van Tienray 
(Bernadettelaan 10) en beginnen 
telkens om 19.30 uur. Kaarten zijn 
te reserveren via mimus.tienray@
gmail.com of via WhatsApp: 06 12 
25 19 96.  

   

King of the Court
Inschrijving 54e Horster 
Volleybaltoernooi geopend
Hovoc organiseert op vrijdag 26 en zaterdag 27 voor de 54e keer het 
Horster Volleybaltoernooi. Dit toernooi, voor iedereen uit Horst en 
omstreken, vindt dit jaar plaats op de sportvelden achter de 
Dendron Sporthal.

Het Horster Volleybaltoernooi is 
geschikt voor iedereen die zin heeft 
om te volleyballen. Of je nu een 
doorgewinterde speler bent of voor 
het eerst speelt: dat maakt niet 
uit. Er zijn teams op verschillende 
niveaus en voor alle leeftijden.
Op vrijdagavond 26 mei begint het 
toernooi met een volleybaltoernooi 
op gras en zand. Op drie verschil-
lende niveaus kan tegen elkaar wor-
den gespeeld, voor zowel dames-, 
heren- als mixteams. Mocht je geen 
team hebben, dan kun je je ook 
individueel inschrijven voor het mix-
toernooi.

De zaterdag begint met het jeugd-
toernooi, waar alle CMV-niveaus 
en de C-jeugd terecht kunnen. 
Aansluitend gaat het in de middag 
verder met de senioren- en recre-
antenteams, waar je met je vrien-

den, familie, collega’s of wie dan 
ook gezellig een balletje kunt slaan. 
Daarnaast heeft de A- en B-jeugd 
zaterdagmiddag de mogelijkheid te 
volleyballen.

Nieuw dit jaar is het beachtoer-
nooi op zaterdagmiddag. Hier wordt 
gespeeld volgens het ‘King of the 
Court’ concept. Deze spelvariant van 
beachvolleybal wint de laatste jaren 
steeds meer aan populariteit. In dit 
spel strijden meerdere teams van 
twee personen in een spannende 
afvalrace tegen elkaar om de titel 
King/Queen of the Court.
Na het programma en de prijsuit-
reiking op zaterdagmiddag wordt 
het toernooi ’s avonds in de tent 
afgesloten met een feestavond. 
Inschrijven voor het 54e Horster 
Volleybaltoernooi is mogelijk via de 
website van Hovoc.

Combex is een dienstverlener in bouwlogistiek, gespecialiseerd in exceptioneel transport, plaatsing en
montage van wegafzettingen en distributie van bouwmaterialen. Meer dan 375 medewerkers spannen
zich dagelijks in om klanten in de bouw de beste logistieke diensten te verlenen. Hiervoor beschikt
Combex over een modern wagenpark van 250 trucks, ruim 500 trailers en grote verscheidenheid aan
hulpmaterieel.

Voor onze vestiging in Horst zoeken wij per direct een:

Administratief MedeAdministratief Medewerk(st)er 

Ga voor de volledige vacature naar:
www.combex.nl/werkenbij
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Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

oplossing 92
puzzel 93

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 19 maart 11.00uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 18 maart 19.15uur

Horst
Zondag 19 maart 11.00uur
Maandag 20 maart 18.30uur
Dinsdag 21 maart 09.00uur
Woensdag 22 maart 18.30uur
Donderdag 23 maart 18.30uur
Vrijdag  24 maart 18.30uur

Lottum
Zondag 19 maart 09.30uur

Meerlo
Zondag 19 maart 11.00uur
Donderdag  23 maart 09.00uur
 -biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Zaterdag 18 maart 17.30uur

Meterik
Zaterdag 18 maart 19.00uur

Sevenum
Zaterdag 18 maart 18.00uur
Zondag 19 maart 09.30uur
 + uitstelling 14.00uur
Maandag 20 maart 18.30uur
Dinsdag 21 maart 18.30uur
Donderdag 23 maart 18.30uur
Vrijdag 24 maart 18.30uur

Swolgen
Dinsdag 21 maart 19.00uur

Tienray
Zaterdag 18 maart 18.00uur
Woensdag 22 maart 19.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg Puzzel

Puzzelwedstrijd

Horizontaal
1. Aanloop 5. Buikig flesje 9. Tafelfles 13. Vol graten 18. Via 19. Vis 20. Handwarmer 21. Verenigde Naties
22. Steekwapen 25. Godsdienstig 27. Verkoopplaats 29. Bij deze 31. Geladen deeltje 32. Glanzend weefsel
34. Bergtop 35. Kloek gebouwd 37. Kloosterlinge 38. Ereis 40. Knobbel 41. In verre toekomst 42. Lichaams deel
43. Riskant 45. Beendervulling 47. Vaartuig 48. Toespraak 49. Vordering 51. Drukte 53. Bontsoort 55. Schaarste
57. Rijksgrens 58. Soort muziek 60. Duikereend 61. Roem 62. Bedwelming 63. Onder andere 64. Konijn 65. Spoedig
66. Namiddag 68. Van goede getuigen voorzien 69. Hoofddeksel 71. Deel van vinger 72. Spiereinde 74. Gewicht 
75. Buitenzitje 77. Jodenkoek 79. Ademhalingsziekte 82. Wildernis 84. Kier 85. Ploegsnede 86. Verharde huid
88. Luchtig weefsel 89. Oude wagen 90. Boomvrucht 91. Deel van trap 93. Zedig 95. Sliert 96. Alleenspeler
98. Grootmoeder 99. Vertegenwoordiger 101. Soort belasting 102. Voederbak 104. Dunne stof 106. Gesloten rijtuig 
108. Pijnlijk ongemak 110. Wilde haver 111. Zelfkant 112. Vereniging in oprichting 113. Hert 114. Kledingstuk
115. Rangtelwoord 116. Meisje 117. Wildgebraad.

Verticaal
1. Zienswijze 2. Kattig 3. Klein 4. Stap 6. Leermeester 7. Deel 8. Soort bunzing 10. Vriend 11. Bloem 12. Biljartterm 
14. Bijgeluid 15. Plaats in Overijssel 16. Wervelstorm 17. Boosaardige lach 23. Bedoeling 24. Ruitertje
25. Open koets 26. Lichte huidwond 27. Jong kind 28. Waterplantje 29. Paardje 30. Spaanse dans 33. Kort moment
36. Voorbij 39. Verwaande kwast 42. Kol 44. Mondopening 46. Eed 47. Afmeting 48. Vrouwelijk dier 49. Manier
50. Per dag 52. Zorgen 54. Eens 55. Aanwijzer 56. Indische groente 59. Ten name van 62. Vlug 67. Vrouwelijk dier 
68. Gierigaard 70. Zeedier 71. Lammeling 73. Opschik 74. Last 76. Valies 77. Mooie voorwerpen 78. Geneesmiddel 
80. Luchtsteen 81. Spoedig 83. Modder 85. Gevuld 87. Ogenblik 89. Uitvoerig 90. Bovenste deel 92. Een en ander 
94. Soort jazzmuziek 96. Vleesstokje 97. Gelukje 99. Getal 100. Vreemde 103. Slaghout 105. Medische instelling 
107. Gegroet 109. Honing.

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 9 februari 2023 was:  
‘Het is goed riemen snijden uit andermans leer’ 

En de winnaar is: Lambert Zanders uit Horst. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Crit Coppen uit Horst.

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
Durlinger in 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 19 maart 2023  (12.00 uur) binnen 
zijn. De winnaar wordt donderdag 23 maart 2023 bekend gemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

 
       

      
     

       
     

      
       

     
       

      
     

 
          

      
    

        
      

    
       

     
      

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.

Nieuwe hobby: wijn maken! Cursus 
wijn maken op 6 woensdagavonden in 
de Locht. Voor info bel: 077 3541046 of 
mail: loekmh.faessen@home.nl

We zijn op zoek naar een INTERIEUR-
VERZORGSTER voor 6 uur per week . 
Uren zelf in te delen. Hagro Kantoor-
meubelen 077-3988037 vragen naar 
Wout.

Zin in zon? Wij verhuren ons 2p. appar-
tement in de Algarve. Kijk op piri-piri.
nu of bel 06-15490926

Te huur 2 paardenstallen met opslag-
ruimte, rijbak en 0.5 ha wei. Info 06 
52851535

Lichaamsgerichte Psychosociale Zorg. 
Powerful Stones Horst 06-42899314 
www.powerfulstones.nl

Vitale 70+ met rijbewijs BE zoekt voor 
3 dagen p. week werk als chauffeur 
b.v.b onderdelen halen brengen. Tel 
0681863390

Hulp gezocht met schoonmaken van 
vakantiewoning in Swolgen. Op 
maandag en vrijdag van 10:00 - 13:00 
uur. Reactie: 06-13532407 (na 18:30 
uur)

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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 Verlies voor dames Hovoc in Eindhoven
    De dames van Hovoc reisden zaterdag 11 maart af naar Eindhoven om het daar op te nemen tegen VCE/PSV. 
Hoewel Hovoc de Eindhovense dames in elke set wist bij te benen, verloor het toch met 4-0. 

    In de eerste set was tot 12-12 erg 
spannend. Daarna nam Hovoc het heft 
in handen en bouwde het een voor-
sprong op. VCE/PSV gaf zich echter niet 
gewonnen en kwam snel terug. Net 
boven de twintig punten stond het 
weer gelijk, waarna Hovoc de set niet 
af wist te maken. Deze ging dan ook 
naar VCE/PSV: 25-22. 
    Beide teams begonnen sterk aan 
de tweede set, al wist geen van 
beide echt een verschil te maken. 
Halverwege de set kreeg Hovoc veel 
moeite met de servicepass, waardoor 
VCE/PSV een voorsprong pakte. Hovoc 

probeerde van alles om die teniet te 
doen, maar slaagde daar niet in: 25-19. 
    De derde set moest gewonnen wor-
den om in het spoor te blijven van de 
Brabantse dames. Aan beide kanten 
werd mooi volleybal gespeeld, met 
af en toe een tactische bal en mooie 
verdedigende acties. Vanaf 14-14 nam 
PSV toch weer een kleine voorsprong. 
Hovoc wist bij te komen, maar liet het 
op het einde liggen. Ook de derde set 
ging daarom naar VCE/PSV: 25-21.
    In de vierde set ging het in tegenstel-
ling tot de eerdere sets in het begin 
niet gelijk op, maar pakte PSV meteen 

een voorsprong. Die werd puntje voor 
puntje kleiner. De Horster dames kwa-
men weer goed in hun spel te komen 
en scoorden daardoor makkelijker. 
Ook een paar discutabele beslissingen 
van de scheidrechter pakten goed uit 
voor Hovoc, dat terugkwam tot 20-20. 
VCE/PSV liet echter ook in deze set 
het goede spel van de gehele wed-
strijd zien, waardoor Hovoc ook nu het 
onderspit moest delven: 25-21. 

    Tekst: Hovoc

       

    Puntverlies
    Sporting S.T. onderuit in Oeffelt 
    Koploper Sporting S.T. verloor zondag 12 maart met 3-1 van De Zwaluw. Door dit resultaat legde de ploeg uit 
Oeffelt beslag op de tweede periode. Door de afgelasting van nummer twee Astrantia blijft de voorsprong 
van koploper Sporting S.T. drie punten.

    Op een zeer slecht bespeelbaar veld 
werden de heren uit Swolgen en 
Tienray overklast door De Zwaluw. De 
eerste 35 minuten kwam Sporting S.T. 
er niet aan te pas, het kreeg de bal 
slechts met de grootste moeite over 
de middenlijn. In de 25e minuut kon 
Harm Thielen de 1-0 binnenkoppen 
uit een voorzet vanaf de rechterfl ank. 
Na 35 minuten kwam Sporting S.T. 
wat meer in het spel. Uit lange bal-
len en corners probeerde het gevaar-

lijk te worden. Op slag van rust mocht 
Sporting S.T. ook juichen, toen een 
schot van Sven Beurskens door de 
benen van de keeper in het doel ver-
dween: 1-1.
    In de tweede helft was het wederom 
De Zwaluw dat het betere van het 
spel had. Het gaf amper kansen weg. 
Sporting S.T. moest het hebben van 
standaardmomenten. Een minuut na 
rust kreeg Sporting S.T. zijn eerste cor-
ner. Uit de daaropvolgende counter 

sloeg De Zwaluw genadeloos toe. Met 
een beheerste bal over de doelman 
tekende Willem van Haren de 2-1 aan. 
Hiermee leek het verzet ban Sporting 
S.T. gebroken. In de 64e minuut kon 
Renzo Verhoeven de eindstand op 3-1 
bepalen door na een klutsbal via de 
doelman en de paal binnen te tikken.

    Tekst: Sporting S.T.

       

    Bloedstollend gelijkspel in Melderslo 
    Melderslo nam het zondag 12 maart in eigen huis op tegen periodetitelkandidaat Merefeldia. De zenuwslo-
pende wedstrijd op het scherpst van de snede eindigde in een terechte 1-1.

    De Nederweertse ploeg, die onder lei-
ding staat van voormalig international 
Danny Koevermans, had in de eerste 
20 minuten het betere van het spel. 
Toch was het Melderslo dat op een 
1-0 voorsprong kwam. Bart Verheijen 
werd gevloerd in het strafschopgebied 
en Luc van Kuijck schoot de toege-
kende penalty onberispelijk binnen.
    In de tweede helft oefende Merefeldia 

meer en meer druk uit op het doel van 
Melderslo. Tot echte kansen leidde dit 
niet. Aan de andere kant waren Luc 
van Kuijck en Teun Peeters een ware 
plaag voor de verdediging. Toch was 
het Merefeldia dat in de 87e minuut 
de verdiende gelijkmaker produ-
ceerde. Daarna kreeg Teun Peeters in 
de allerlaatste minuut na een heer-
lijke steekbal van Luc van Kuijck een 

grote kans om de wedstrijd alsnog in 
het voordeel van Melderslo te beslis-
sen. Een doelpunt bleef evenwel uit. 
Merefeldia telde zijn zegeningen en 
haalde de tweede periodetitel binnen.

    Tekst: SV Melderslo

       

    Urban Rundje bij Rundje um ut Hundje
    De organisatie van Rundje um ut Hundje voegt dit jaar een nieuw programmaonderdeel toe aan het hard-
loopevenement. De loopafstand van 2.500 meter wordt omgetoverd tot ‘Ut urban Rundje’. 

    Ut urban Rundje is een bijzondere 
loopervaring van 2.500 meter door 
bekende gebouwen in Horst waar je 
normaal niet zomaar doorheen rent. 
Onderweg moeten deelnemers boven-
dien hun weg zien te vinden over een 

aantal verrassende obstakels. Ut urban 
rundje is geschikt voor zowel begin-
nende als ervaren deelnemers. 
    De zevende editie van Rundje um 
ut Hundje vindt plaats op zaterdag 
29 april. De 2.500 meter start om 

17.45 uur. Inschrijven kan tot en met 
21 april. Kijk voor meer informatie 
en inschrijven op www.rundjeumu-
thundje.nl

    Beeld: Merijn Manders   

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

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

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

Crist Coppens

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

Alleen dinsdag 21 maart

Varkenspoulet
hele kilo halve prijs

de limburgse clash

koop nu jouw tickets!

06-28580085
Locatie:  Camping de Merel

Broekhuizerdijk 44, Melderslo
welkom@kattenpension-dekattencamping.nl

OPENDAG 24 april 19:00 tot ca 20:00
Kattenpension-De Katten Camping


