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Horst aan de Maas

Kapsalon Gasthoês
Kukeleku sluit zich aan bij de landelijke actie ‘Kapsalon Theater’ en was op woensdagmiddag 19 januari éénmalig een kapsalon in plaats van een theater. De kapsalon ging open in
‘t Gasthoês in Horst.
Na het maken van een afspraak
konden de deelnemers met mondkapje en geldige QR-code in het
theater terecht voor een nieuwe
kapsel bij barber Cay Kleeven die
voor één keer aan het werk was
op het podium in ’t Gasthoes.
Ondertussen waren er optredens
van Bart Jan Baartmans, Op Sterk
Water (met Bart Storcken op piano)
en Stephanie Struijk. “Ik ben nog
een klein beetje zenuwachtig”,
opende Storcken de voorstelling.
“We mogen weer optreden en ik
heb er heel veel zin in. Ik wil jullie
allemaal bedanken voor het langskomen in ‘t Gasthoês.”

Kapsalon Theater
Kukeleku veranderde de theaterzaal om tot culturele kapsalon
van 14.00 tot 17.00 uur. Er vonden drie rondes plaats van ieder
van 60 minuten waar de aanwezigen konden genieten van de
knipbeurten van Kleeven én van

korte voorstellingen van alle drie de
artiesten.
Kapsalon Theater is een initiatief van
Sanne Wallis de Vries en Diederik
Ebbinge. Na twee jaar coronabeleid
trekken zij de conclusie dat de culturele sector, samen met de horeca
en het nachtleven, steeds het kind
van de rekening is. “De cultuursector
heeft zich altijd flexibel, zorgvuldig
en met inlevingsvermogen tot het
coronabeleid opgesteld. Het gebrek
aan perspectief en korte termijn communicatie is voor de culturele sector
onwerkbaar. Voor het openstellen van
theaters is voorbereiding benodigd
en kan niet op stel en sprong na een
‘weegmoment’”, zeggen zij.
Voor meer informatie, kijk dan
op www.kapsalontheater.nl,
www.gasthoes.nl
of www.kukeleku.com

Tekst en beeld: Niels van Rens

Nieuw horecaprotest in Horst aan de
Maas aangekondigd
De deuren van de horeca gingen op zaterdag 15 januari voor één dag open. In Horst aan de Maas deed de
horeca mee met de protestactie. Ook is er een nieuwe actie gepland, de gemeente gaat donderdag
20 januari met de ondernemers hierover in gesprek.
In een brief laat ondernemend
horeca Horst aan de Maas nogmaals
weten dat ze zich niet gehoord
voelt. Daarom komen de ondernemers met een tweede actie. Als zij
donderdag 20 januari nog niets
van de gemeente hebben vernomen, opent horeca Horst aan de
Maas zaterdag 22 januari weer haar
deuren van 11.00 tot 21.00 uur. Een
woordvoerder van de gemeente
zegt dat het protestidee donderdag wordt besproken in een overleg met de horecaondernemers. De
gemeente wil nog niet vooruitlopen
op de zaken.

Eenmalig
De protestdag zaterdag 15 januari
werd ‘gedoogd’ door de gemeente
Horst aan de Maas. “Het is belangrijk
dat het een eenmalige actie is”, zegt
burgmeester Ryan Palmen. “Ik vind
dat het kabinet best wat ruimte mag
geven. De horeca heeft al eerder
laten zien dat ze zich kan aanpassen door te placeren en mondkapjes
te dragen. Aan de andere kant snap
ik dat niet alles tegelijk open kan.”
Volgens Palmen verliep deze dag
zonder gekke incidenten. “98 procent ging goed”, zegt hij. “Er is altijd
wel weer een horecazaak die dan

om 22.45 uur sluit in plaats van
22.00 uur, maar over het algemeen
heeft iedereen goed aan de regels
gehouden.” Woensdag 19 januari
werd er ook een protestactie georganiseerd door de theaterindustrie.
“Eenmalig moet dit kunnen”, zegt
Palmen. “Ik ben wel bang dat ook
andere sectoren dit soort acties gaan
uitvoeren. Het is goed dat iedereen
een punt wil maken, maar het heeft
wel grenzen. Tegelijkertijd zijn wij de
overheid en moeten wij ons ook aan
de regels houden.”
Lees verder op pagina 08

02

nieuws \ 2001

Nieuw wapen voor de politie

Driedaagse opleiding voor politieagenten Horst/
Peel en Maas over gebruik van stroomstootwapen
De eerste politieagenten hebben vorige week de driedaagse opleiding
voor het gebruik van een stroomstootwapen afgerond. De opleiding zal
het gehele jaar worden gehouden om de 17.255 politieagenten in
Nederland op te leiden. De politieagenten die worden opgeleid zijn
werkzaam in de noodhulp en dragen zorg voor de eerste afhandeling
van incidenten op te leiden. Een aantal agenten van politieteam Horst/
Peel en Maas nam hieraan deel.
In het hele land zijn in januari de
driedaagse opleidingen bij de politie begonnen voor het gebruik van
stroomstootwapens. “Er is een jaar uitgetrokken voor de ruim 17.000 mensen op te leiden. De opleiding wordt
gevolgd door politieagenten die reeds
volledig opgeleid zijn voor de reguliere bewapening. Dit is een aanvullende opleiding. Na de opleiding mag
je pas het stroomstootwapen gebruiken”, vertelt Lars Hoebers, werkzaam
bij de politie Horst/Peel en Maas.
“Het is een nieuw wapen voor de
Nederlandse politie en daarom worden de opleidingen nu pas gegeven.
Bij ieder wapen word je één of twee
keer per jaar getoetst. Er wordt dan
getest of je de regels nog goed kent
en het wapen nog goed hanteert. Op
het moment dat dit niet zo is, moet je
het wapen direct inleveren.”

Lijkt op pistool
Een stroomstootwapen is een wapen
waarmee je een persoon van dicht-

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

bij iemand voor een korte tijd handelingsonbekwaam kan maken. Het
wapen, de Taser X2, heeft twee standen: de schietmodus en de schokmodus. In de schietmodus vuurt het
stroomstootwapen twee pijltjes af.
De pijltjes blijven zitten in de huid of
kleding. Nadat een persoon geraakt
is, geeft het wapen een aantal korte
stroomstoten per seconde met een
hoge elektrische spanning en lage
stroomsterkte. Hierdoor worden de
spieren samengetrokken. De getroffene verliest tijdelijk de controle over
de spieren en valt om. In de schokmodus wordt het stroomstootwapen direct
op de huid van een persoon gezet, die
hierdoor een korte pijnprikkel krijgt.
“De vorm van het stroomstootwapen
lijkt op een pistool, hierdoor kan er
verwarring ontstaan”, vertelt Hoebers.
“Door het wapen een gele kleur te
geven, gebeurt dit niet. Zo pakken wij
niet het verkeerde wapen en is het
voor de tegenstander duidelijk dat er
in ieder geval geen pistool op hem
gericht wordt.” Het wapen wordt ingezet om zwaardere geweldsmiddelen
of zwaar fysiek geweld te voorkomen.
Vaak is een dreiging met het wapen
al genoeg om de tegenstander tegen
te houden. Het wapen mag bij gebruik
ook niet langer dan noodzakelijk worden toegepast. Over het algemeen is

Tekst en beeld: Noëlle Ewals

Na bĳna één jaar onderhandelen lag er een regeerakkoord met veel fiscaal nieuws. Het echte fiscale vuurwerk kwam echter op kerstavond
van de rechter. Die trok een streep door de box 3-heffing. Daarmee is er na de toeslagenaffaire en de geheime zwarte lĳst een derde acuut
fiscaal hoofdpĳndossier voor de nieuwe regering.
was met de wet, maar dat aanpassen niet de taak is van de rechter.
De regering moest met een oplossing komen.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

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

Hoebers heeft de opleiding nu
afgerond en vindt het goed dat

Het is een nieuw wapen
voor de Nederlandse
politie en daarom
worden de opleidingen
nu pas gegeven

Kerstgeschenk

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

Voorkomen

hij deze opleiding kon volgen.
“Omdat ik de training nu pas heb
gekregen, heb ik het wapen nog
niet eerder kunnengebruiken in
de praktijk. Er zijn wel situaties
geweest in mijn tijd als p
 olitieagent
waarvan ik dacht: als we hier een
stroomstootwapen hadden, dan
hadden we bepaalde situaties of
risico’s kunnen voorkomen.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

het toedienen van een stroomstoot
van 5 seconden voldoende, ook wel
de ‘window of opportunity’ genoemd.
Hierdoor krijgt de politie de kans om de
verdachte te benaderen en onder controle te krijgen.

De fiscale ‘pretbox’ berekent de
belasting over inkomsten uit vermogen op basis van een forfaitair
rendement. Naarmate de rente
echter steeds verder daalde, werd
het voor velen ook steeds minder prettig in box 3. Over het jaar
2013 oordeelde de rechter dat de
forfaitaire heffing feitelijk in strijd

In de jaren daarna bleef de Hoge
Raad grotendeels op deze lijn
zitten. Tot nu. Kennelijk was de
maat vol. Bij een procedure over
het jaar 2017 greep ze een kleine
wijziging in de systematiek aan
om de gehele heffing onderuit te
halen. Met een verwijzing naar
het regeerakkoord, waarin nieuwe
wetgeving pas voor 2025 werd aangekondigd, gaf de rechter voorts
de nieuwe regering al een veeg uit
de pan.
Wat betekent dat nu? De Hoge Raad
heeft aangegeven dat de belasting
moet worden geheven op basis van
het werkelijke rendement van het
vermogen. Voor spaarrente is dat

gemakkelijk, in de meeste gevallen is het rendement namelijk
niks. Voor beleggingen en bijvoorbeeld onroerend goed is dat echter
lastiger. Veel is nog onduidelijk.
Zijn vermogenswinsten ook belast?
Mogen kosten ook worden afgetrokken?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen
uw belastingaanslag 2017, dan
zou de Belastingdienst binnen zes
weken uitspraak moeten doen op
dit bezwaar. Het moet dan wel
duidelijk zijn hoe de belasting wél
berekend moet worden. Heeft u
geen bezwaar gemaakt, dan staat
u vooralsnog met lege handen.
In elk geval is het verstandig om
bezwaar te maken tegen nog openstaande aanslagen.
Het Ministerie van Financiën zal op
korte termijn aan de slag moeten

om de budgettaire schade zoveel
mogelijk te beperken. Niet alleen
voor wat betreft de afwikkeling
van de oude jaren, maar ook met
reparatiewetgeving voor de toekomst.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Nienke Wijnhoven: ‘Jeroen Rietbergen heeft mij betast’
Zangeres Nienke Wijnhoven (23) uit Horst is slachtoffer van de overschrijdend seksuele handelingen van Jeroen Rietbergen, de bandleider
van The Voice of Holland en inmiddels ex-vriend van Linda de Mol.
Ze vertelde haar verhaal in RTL4-programma Beau op maandagavond
17 januari. Rietbergen zou Wijnhoven hebben ‘betast’.
Showbizz Nederland is in rep en
roer. Het wordt het grootste mediaschandaal van Nederland genoemd.
Meerdere personen bij het tv-programma The Voice of Holland zouden
seksueel overschrijdend gedrag en
machtsmisbruik hebben vertoond.
YouTube-programma BOOS van Tim
Hofman zou met dit nieuws naar
buiten komen donderdag 20 januari.
Jeroen Rietbergen heeft al bekend.
Nienke Wijnhoven vertelde tijdens
Beau over de voorvallen. “Het waren
in het begin bepaalde opmerkingen die niet konden. Maar dat was
nog niet het erge.” Daarna vertelt de
Horsterse zangeres over het voorval met de bandleider. “Hij zei: ‘we
hebben hier boven allemaal studio’s,
wil je die zien?’. Ik was geïnteresseerd, want ik maak zelf ook natuurlijk muziek. Daarna heeft hij daar aan
mij gevoeld.” Nienke durfde hier niets
van te zeggen. “Het overvalt je.” Twee
jaar na dit voorval heeft ze over deze
situatie gepraat met haar moeder
en toenmalige vriend. Ook vertelde
Wijnhoven over appjes die Rietbergen
naar haar stuurde. “Hij vroeg mij een

keer mee naar een concert in Lelystad
van de Edwin Evers Band. Jeroen zou
mij dan met de auto in Horst komen
ophalen.” Haar vriendinnen vonden
het ook gek dat Rietbergen haar speciaal hier wilde ophalen.

Machtsmisbruik
Wijnhoven sprak ook over het machtsmisbruik van de bandleider. “Het is
toch iemand van de familie De Mol.
Ik heb een contract getekend van
weet ik veel hoeveel pagina’s. Je
bent zo onder de indruk van alles.”
Presentator Beau Erven Dorens vond
het ontzettend knap dat Wijnhoven
dit vertelt op tv. “Dat is niet niks.
Zoek het vooral niet bij jezelf, het is
hartstikke knap dat je dit doet.”

Ali B
Ook rapper Ali B. was onderwerp van
het gesprek. Tegen hem is aangifte
gedaan door een onbekend iemand.
Wijnhoven sprak over een feestje van
The Voice of Holland, waarbij ook Ali
B aanwezig was. De Horsterse zangeres had haar zusje meegenomen
die avond. “Ali zei tegen mij: ‘jij was

toch die onzekere?’, waarop mijn zus
antwoordde: ‘waar bemoei jij je mee,
wat is dat voor iets geks?’. De rapper antwoordde daarop: “Jij moet
gewoon je fucking bek houden, kutwijf.” Wijnhoven voelde zich achteraf schuldig over dit moment.
“Ik nam het niet op voor haar op

dat moment.” Na deze opmerking
kreeg ze bijval van presentator Erven
Dorens.
De verwachting is dat in de aflevering van BOOS meerdere zaken aan
het licht komen uit de talentenjacht.
Zo wordt ook onder meer coach Marco
Borsato genoemd en een regisseur.

Coach Anouk heeft gezegd niets meer
met het programma te maken te willen hebben en is opgestapt. The Voice
of Holland is stopgezet, waarna ook de
The Voice Kids en The Voice Senior van
de tv zijn verdwenen.
Beeld: Instagram Nienke Wijnhoven
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Werken bij AGCO Netherlands B.V.
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

AGCO Netherlands Grubbenvorst zoekt:
Technical Support Specialist, Diagnostics

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

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

Technical Service Specialist, Application Equipment
Technical Support Specialist, Digital Smart Farming products
Mechanical Engineer
Research & Advanced Engineer
Kijk op careers.agcocorp.com of informeer bij Ingrid Simons
via tel. 06 25 69 59 64 of ingrid.simons@agcocorp.com
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Alles wat ik lief heb moet ik loslaten

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons lid

Ben Wijnands
Ben was in zijn bijna 70 jarig lidmaatschap binnen Wittenhorst
vooral bekend als speler van het 1e elftal. Tot 1974 maakte hij als
degelijke back het menig aanvaller moeilijk met zijn enthousiasme
en grote werklust. Dit alles gekoppeld aan een ijzersterke, sportieve
mentaliteit. Na het spelen op het hoogste niveau beleefde Ben nog
jarenlang plezier aan het spel in de lagere teams, begeleidde hij de
jeugd en was hij lang actief als lid van de parkcommissie.

Nel Verhaegh-Dirkx
echtgenote van

Piet Verhaegh †
Groningen, 20 januari 1945

Horst, 13 januari 2022

Horst, John en Henriëtte
Diego en Jill
Nina en Daniel
Buddy

Grada
Hermkes-Litjens

Susan
Sander en Femke
Emma en Stefan
Loekie

Met dankbaarheid gedenken wij Ben zijn inzet
voor Wittenhorst.

Nicole
Jolijn en Nick
Anne-Fleur en Sid
Happy en Yoshi

Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Familie Dirkx
Familie Verhaegh
Vol verdriet over zijn overlijden maar dankbaar
voor zijn bijdrage als vrijwilliger bij ons
museum gedurende ruim 22 jaar,
hebben wij afscheid genomen van

Ben Wijnands
In onze herinnering leeft hij voort als een handige klusser die de
laatste jaren met name veel elektriciteitsklussen heeft verricht.
Daarnaast was hij een zeer prettige collega die altijd bereid
was om te helpen met hetgeen op dat moment nodig was.

100 jaar!

Proficiat namens de
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Door de coronamaatregelen
is er helaas geen gelegenheid
om haar persoonlijk te
feliciteren. Een kaartje zal
ze heel fijn vinden.
Het adres van mam is:
La Providence, kamer 208
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst.

Julianastraat 39
5961 BN Horst
De afscheidsdienst was woensdag 19 januari in besloten kring.
Mam, Oma houdt van dieren en zou in plaats van bloemen een
gift aan Stichting DierenLot fijn vinden. U kunt uw gift storten
op rekeningnummer NL28INGB0000002329 onder vermelding
van Nel Verhaegh-Dirkx.
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven.

17 januari waren onze ouders

Jo & Toon
Aerts - Driessen

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Directie en vrijwilligers van
Openluchtmuseum de Locht te Melderslo

Op woensdag 26 januari
wordt ons mam, oma
en oma van de flat

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun,
betrokkenheid, kaarten en bloemen
na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma

60 jaar getrouwd
Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Mien Maas-Cox
Ons bereikte het droevige bericht
dat ons trouw lid

We missen haar en het troost ons dat zij zo geliefd was.
Anja & Ton
Inge & Alex
en oma’s kleinkinderen

Ben Wijnands
is overleden.
Wij wensen Ria, Jan en Muna, Geert en Marian,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe
bij het dragen van dit grote verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, lieve
woorden en uw aanwezigheid bij het afscheid van mijn moeder.

Mia Peeters-Thijssen

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na het
overlijden van os moeke, schoonmoeder, lieve oma en superoma

Dit heeft me diep ontroerd en was en is voor mij een grote steun.

Annie Huijs - Kleuskens

Horst, 16 januari 2022

Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Kronenberg, januari 2022

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

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

Loes

wurdt op 26 januari 2022
50 jaor!
Proficiat!

René Peeters

Geboren

Oliver

9 januari 2022
Zoon van
Jemil en Joske
García Chávez - Smedts
Sebastián
Dijkerhof 17
6006 RH Weert

Te koop: koel-vriescel. 5x3x2.5mtr.
afm.deur 1.35x1.95mtr.
gebruikt in de boomkwekerij.
Tel. 06 27 30 02 55

Hi little boy!

Sonny

10 januari 2022
Zoon van
Bas van Rengs en Juul Janssen
broertje van Rosie
Smitsstraat 22
5961 RW Horst

Gezocht aspergestekers seizoen
2022
Periode april t/m juni in Helden
mail naar info@vdbeucken.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop Vaatwasmachine Bosch
half-geïntegreerd.
Pas 2 1/2 jaar oud met besteklade/
€250.00 06 50 26 14 35
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Politie treft drugsafval aan
in Grubbenvorst
De politie Horst/Peel en Maas kreeg donderdag 13 januari een
melding van een dumping van hennepafval in Grubbenvorst.

Het politieteam snelde daarna
rond 16.30 uur naar de plek. Het
hennepafval en diverse materialen werden aangetroffen naast
de Parallelweg in Grubbenvorst.
De materialen zijn mogelijk afkomstig van een hennepkwekerij.

De politie vraagt getuigen zich te
melden via 0900 88 44 of anoniem
via 0800 70 00.

Beeld: Instagram Wijkagenten
Horst aan de Maas

BVNL Horst aan de Maas komt
met initiatiefvoorstel ‘Gooi
die luiken open’
Politieke partij BVNL Horst aan de Maas komt met een initiatiefvoorstel genaamd ‘Gooi die luiken open’. De partij wil de inwoners
en ondernemers de beurt geven en beter samenwerken met de
dorpsraden.
De partij wil met het initiatief meer
directe invloed realiseren voor de
inwoners en ondernemers van
alle zestien kernen. “Het is bij het
implementeren van dit initiatiefvoorstel van belang dat vooraf een
duidelijk kader wordt gegeven over
waar bewoners en ondernemers
over kunnen stemmen, besluiten
en praten. Dit om (nieuwe) teleurstellingen in de politiek in zijn algemeenheid te voorkomen”, meldt
raadslid Imke Emons.

Via een app mening
van burger vragen

Dialoog
In het initiatief wordt een aantal
punten besproken. Onder andere
kwam de partij met het voorstel
om kiezers bij de gemeenteraadsverkiezing, niet alleen te laten
stemmen op personen en partijen,
maar ook op onderwerpen, zoals
verkeersveiligheid, sportvoorzieningen, openbaar groen en overlast in
de wijk. Dit zou via een pilot in een
aantal kernen en wijken getest en
daarna geëvalueerd moeten worden. “Ook willen we voorstellen om
te onderzoeken of we de budgetten kunnen vergroten en burgers
daarbij de begroting te laten blijven
vaststellen. Daarnaast willen we
onze burgers in de gelegenheid

stellen om ruim voor het vaststellen van de jaarlijkse begroting te
reflecteren op de begrotingsplannen. Er komt daardoor dialoog tussen bestuur en samenleving.” Een
ander punt wat voorgesteld is, is
om burgers inspraak via een app
te geven. “BVNL Horst aan de Maas
zou graag zien dat de gemeente
via een speciale app bewoners
een pushbericht stuurt als zij de
mening van de burgers wil weten
over bijvoorbeeld speelvoorzieningen of de herinrichting van een
straat.” Ook stelt de partij voor
om burgertops met een afsluitend
burgerbesluit te houden en wordt
voorgesteld een burgerjury in te
stellen die het beleid van het college gaat beoordelen. De politieke
partij wil ook een ‘omgekeerde
toets’ ontwikkelen. “Hier wordt
onder verstaan dat niet de regels
centraal staan, maar het vraagstuk dat opgelost moet worden.
Niet de systeemwereld, maar de
leefwereld. Dat zal voor een regel
gestuurde organisatie een omkering van jewelste zijn. Het betekent
dat medewerkers soms voorstellen
doen die buiten de regels vallen,
maar die het vraagstuk wel pragmatisch oplossen. Niet langer meer
de geldende regels in het eigen
afgebakende domein afvinken,
maar kijken naar wat er nodig is om
alle zestien kernen van Horst aan
de Maas en haar burgers en ondernemers vooruit te helpen.”
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Online
Open dagen
mbo → donderdag 27 januari van 19.00 - 21.00 uur
vmbo → vrijdag 28 januari van 17.30 - 20.30 uur
Boek nu jouw tijdslot van 1 uur via:
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
Yuverta Horst
Spoorweg 8 | Horst
(077) 398 1620 | yuverta.nl

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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Zoals een bloem de zon nodig heeft
een bloem te worden,
zo heeft de mens liefde nodig
om mens te worden.

Van iemand houden is makkelijk,
iemand missen is moeilijk,
maar iemand vergeten is onmogelijk.
We zullen je ontzettend missen!

Nadat zij in de voorbije jaren de regie over haar leven beetje bij
beetje uit handen moest geven, hebben wij mijn lieve vrouw,
ós mam en oma nu los moeten laten

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde is van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, ôs mam, schoonmoeder en oma

Nelly Bussemakers - Alaerds

Agnes Bovée - Groetelaars

Hegelsom, 23 november 1946

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Sevenum, 12 januari 2022

Herman Bovée
Jan Bussemakers
Baarlo Angelica en Arnoud
Lieke, Bente, Cas
Helden Miriam en Marc
Iris, Koen, Lotte
Sevenum Ron en Wendy
Tom, Tessa, Jop
Sevenum Marc en Babette
Jaimy, Joy
Sevenum Paul en Mieke
Mirte, Maren

Zij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 85 jaar.

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, kaarten en bloemen. Dit doet ons goed.
Een bijzonder woord van dank aan alle zorgmedewerkers die in
de afgelopen jaren met toewijding voor ós mam hebben gezorgd.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 6 maart om
9.30 uur in voornoemde kerk.

Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Zeilberg Eduard
Rico, Sander

24 uur bereikbaar

Belfeld Erna en Will
Linda en Kevin
Inge en Niels
Marly en Laura
Weert Roland † 7-8-2021
Familie Groetelaars
Familie Bovée

Warkruid 1, 5975 TR Sevenum
Op maandag 17 januari hebben wij in de H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk van Sevenum tijdens de plechtige uitvaartmis
afscheid van Nelly genomen.

&

Sevenum, 11 januari 2022
Den Eigen 17
5975 CA Sevenum
Op maandag 17 januari hebben wij afscheid van Agnes
genomen in de parochiekerk van Sevenum.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Schoutstraat 8A voor de liefdevolle
verzorging.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten

Dankbetuiging

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Voor de vele hartelijke blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Tonny Tacken-Verstappen

begeleiden en ontzorgen

zijn wij u zeer dankbaar.

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Het heeft ons goed gedaan zoveel
betrokkenheid te ondervinden.
Harry Tacken en familie.
Horst, januari 2022.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven,
in de vorm van bloemen, kaarten en warme woorden
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Bedankt lieve mensen voor jullie
vele mooie kaarten, lieve woorden, hartverwarmende berichtjes,
gigantisch veel bloemen, warme belangstelling en steun.
Het was overweldigend.

Ger Everaerts

Het gemis van Gert-Jan is enorm.

Dit heeft ons goed gedaan.

Susan Vermeulen-Pouwels
Thyra & Yinte

Stan Everaerts-Linders
Kinderen en kleinkinderen

Man van 69 die veel geniet van de
natuur is op zoek naar een vrouw
tussen 55-72 jaar die ook kan
genieten van haar eigen natuur.
Die ook van een sigaret kan gieten.
Heeft u interesse bel dan
06 30 00 41 15 dank u wel!!

Atelier De Stal, we beginnen weer
met cursussen en workshops!!
www.atelier-destal.nl
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Te koop gevraagd landbouwgrond,
zeer snelle overdracht behoort tot de
mogelijkheden.
Van Leeuwen Bloemen BV,
email: janphlox@hetnet.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

We zijn op zoek naar een huis
of bouwgrond in Horst of net
daarbuiten, met 1200m2 grond of
meer. Kunt u helpen? Bel Patrick:
06 82 04 00 85
Garage verkoop.
Zaterdag 22 januari van 10.00-14.00
Witveldweg 37 Grubbenvorst

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

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

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:
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Horst staat voor de keuze
voor drie nieuwbouwplannen
van De Weisterbeek
De noordelijke ingang van het centrum van Horst komt er in
2024 heel anders uit te zien. Basisschool De Weisterbeek is toe
aan een nieuw pand, want het voldoet niet meer aan de huidige
onderwijsvisie. De gemeente wil ook de omgeving van
De Weisterbeek compleet aanpakken. Wordt het meer groen,
meer woningen of een combinatie hiervan?
Deze vraag legt de gemeente
voor bij de bewoners van de wijken In de Riet, de Mussenbuurt
en de Norbertuswijk. Samen
met Dynamiek Scholengroep en
Wonen Limburg wil de gemeente
voor een hele nieuwe entree zorgen van het centrum van Horst.
Nu is het gebied grauw en rommelig. “Nu De Weisterbeek een
nieuw schoolgebouw krijgt,
krijgen we ook de kans om het
gebied een opfleuring te geven”,
zegt wethouder Roy Bouten.

de kiss-and-ride-zone naar de
Vijverstraat. Schets twee is meer
centrumgericht. De school komt
aan de Molenstraat, er is minder
plek voor groen, maar meer voor
parkeren. In het ING-gebouw zouden appartementen gerealiseerd
kunnen worden. In het derde
scenario komt het schoolgebouw
midden op het plein en wordt het
omringd met groen. Wel is er dan
minder ruimte voor parkeerplekken en woningbouw.

Drie scenario’s

Met het nieuwe plan wil de
gemeente meer openheid creëren, betere verkeersveiligheid,
meer parkeerplekken, meer
groen, kijken naar woningen en
richten op ontmoeting. Welk plan
het beste is, daar gaan de partijen de komende weken naar
kijken. Vanuit de politiek kwam
de vraag of er gekeken is naar
een parkeergarage. “Dat zou kunnen”, zegt wethouder Bouten.
“Maar daar hangt natuurlijk wel
een prijskaartje aan.” Jeroen
Brouns (Essentie) ziet dit als een
goede optie. “We hebben maar
één keer de kans om de ingang
van het centrum op te waarderen, deze moeten we nu grijpen.
Dan moeten we maar kijken waar
we ergens het geld vandaan kunnen halen.” Mogelijk worden de
schoolkinderen elders ondergebracht tijdens de verbouwing.
Dat ligt aan welke schets wordt
gekozen. De kinderen kunnen
mogelijk in het Junior College
worden ondergebracht. Eind 2022
moet de schop in de grond en in
2024 moet er een nieuw schoolgebouw staan.

De afgelopen tijd zijn er meerdere gesprekken geweest
met de omwonenden van
De Weisterbeek, Dyanmiek
Scholengroep, Wonen Limburg
en de gemeente. Conclusie: een
school die samenvloeit in de wijk.
“Denk hierbij aan een wijkfunctie
in het hart van de school”, zegt
Dorien Sommers van Dynamiek
Scholengroep. “De wereld is
groter dan alleen school. Als de
schoolbellen gaan, gaan de kinderen de wijk in. Maar de wijk
kan ook de school in. Zo willen
we kijken naar mogelijkheden om
activiteiten in de school te organiseren voor de wijk.”
De komende weken gaan alle
belanghebbenden kijken naar
drie mogelijke scenario’s die
uitgewerkt zijn voor de nieuwe
school en het gebied. Scenario
één is buurtgericht. Waarbij het
nieuwe Integraal Kind Centrum
(Weisterbeek + kinderopvang
‘t Nest) dicht tegen de Jacob
Merlostraat aan ligt. Bij dit plan
is er ruimte voor groen (50 procent) en komt er ruimte vrij voor
25 parkeerplekken. Daarnaast
kunnen er dertig woningen bijgebouwd worden en verplaatst

Parkeergarage

Tekst: Niels van Rens

Huren gemeentelijke
accommodaties deels
kwijtgescholden vanwege
lockdown
Door de landelijke coronamaatregelen zijn de gemeentelijke
accommodaties sinds 18 december 2021 gedeeltelijk of geheel
gesloten. Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas
heeft daarom besloten de huren voor deze accommodaties (deels)
kwijt te schelden.
De kwijtschelding geldt voor de
vaste huurders die voor het hele
jaar ruimte huren in een gemeentelijke accommodatie. De gemeente
berekent geen huur over de uren dat
de accommodatie verplicht gesloten is. Daarbij geldt voor accom-

modaties met een commerciële
huurder een maximale kwijtschelding van 50 procent van de huur.
De gemeente Horst aan de Maas
deed dit in de vorige lockdowns ook.
Een aantal accommodaties is al open
door de versoepelingen.

WERKEN BIJ ‘T NEST

IEDERE DAG
EEN LACH OP JE GEZICHT
IN DE KINDEROPVANG!
Ben jij de collega die ons team komt versterken? Of je nu de juiste diploma’s hebt of niet, wij kijken
samen naar de mogelijkheden, want wij zoeken nieuw talent! Dus droom jij al een tijdje van werken
in de kinderopvang? Solliciteer dan naar een leer- en werkplek (BBL). Samen bouwen we aan jouw
toekomst!
Heb je eerder in de kinderopvang gewerkt? Doe de ‘diplomacheck’ en zie of je direct kunt starten of
alleen aanvullende modules hoeft te volgen. Kijk snel op www.werkenbijhetnest.nl
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Inwoners confronteren met het beleid van gemeente

Burgerinitiatief Het Roer Moet Om wil
gemeenteraadsverkiezingen beïnvloeden
Frans Houwen, Lambert Mertens en Tjeerd Hiddema uit Kronenberg
zijn de oprichters van het nieuwe burgerinitiatief Het Roer Moet Om
HadM. Volgens de heren heerst er onder veel inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas onvrede over de negatieve gevolgen van het gemeentelijk beleid. Daarom willen zij onafhankelijk hun geluid laten horen, de
inwoners ‘confronteren’ en het beleid van het College van B&W en de
gemeenteraad beïnvloeden.
Voor Houwen, Mertens en Hiddema
staat één ding op nummer één: de
inwoners moeten voorop staan en de
economie moet aantoonbaar en direct
ten dienste staan van de inwoners.
Volgens de initiatiefgroep handelt het
college en de gemeenteraad niet volgens de belangen van haar eigen inwoners. Daarom hebben de heren samen
een document opgesteld met acht
onderwerpen waarin zij in elk hoofdstuk uitleggen wat er moet veranderen.

Verkiezingen beïnvloeden
In maart zijn de verkiezingen, maar
Het Roer Moet Om wil niet deelnemen als politieke partij. “Nee, wij
zijn een onafhankelijk burgerinitiatief”, begint Frans Houwen. “Wij willen de verkiezingen beïnvloeden.
We hopen op heel veel respons en
al deze reacties willen we bundelen.

Wellicht organiseren we een bijeenkomst of iets dergelijks. Dan zou onze
denkwijze zich als een inktvlek over
Horst aan de Maas moeten verspreiden. Met dit document proberen we
de inwoners van Horst aan de Maas
te laten zien wat er zou gebeuren als
we met een ongewijzigd beleid verder gaan.” Houwen noemt een aantal voorbeelden. “Kijk eens naar onze
leefomgeving”, zegt hij. “Alles wordt
volgebouwd. Denk hierbij aan
Greenport, de Zeesweg (Sevenum,
red.), Toverland en Californië. Ook zijn
er ontwikkelingen gaande voor het
bouwen van een biomassacentrale, er
wordt te hard en te veel gereden op
de N554 en er is alleen maar commotie over de mogelijke komst van een
zonneweide in Evertsoord. Waar gaan
wij met de gemeente Horst aan de
Maas heen?”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 9% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Geboortegolf
Een belangrijk onderdeel in het document is werkgelegenheid en werkeloosheid. “De overheid wil dat er meer
werkgelegenheid moet komen”, gaat
Lambert Mertens verder. “Het tegenovergestelde moet gebeuren. Veel
mensen denken dat het creëren van
werkgelegenheid een goede zaak is.
Maar we zitten midden in een vergrijzing. De geboortegolf van na de
Tweede Wereldoorlog leidt nu tot een
pensioengolf. Dit zorgt voor tekorten
op de arbeidsmarkt en druk op middelen. Nog meer werkgelegenheid
creëren leidt alleen maar tot grotere
tekorten in allerlei sectoren.”

Roer moet om
Binnen de gemeente Horst aan de Maas
ziet Het Roer Moet Om meerdere initi-

atieven van verontwaardigde en boze
burgers, als gevolg van initiatieven
en beslissingen van het gemeentebestuur. “Dit wijst enerzijds op een grote
afstand tussen de politiek en de burgers en anderzijds op beslissingen van
de politiek waar de burger het niet mee
eens is”, zegt Houwen. “We willen dat
de gemeente meer gaat doen voor het
klimaat, meer aandacht voor de leefbaarheid heeft, geen nieuwe bedrijventerreinen toestaat, geen onnodige
werkgelegenheid creëert en veel meer
rekening houdt met de lange termijngevolgen voor de inwoners van de
gemeente. Kortom: het roer moet om.”

Vervolg?
Houwen, Mertens en Hiddema hopen
dat de inwoners van Horst aan de
Maas hun ogen gaan openen. “Kies

verstandig tijdens de verkiezingen
in maart”, zeggen de heren. Wat het
burgerinitiatief na de verkiezingen van
plan is, is nog niet zeker. “Nu werken
we richting maart”, zegt Houwen. “Het
kan goed zijn dat als de verkiezingen voorbij zijn we proosten met een
biertje en verder gaan met ons leven.
Maar het kan ook zijn dat we in beeld
blijven. We zullen alles op alles zetten
om de leefbaarheid in deze gemeente
te verbeteren. Voor nu is het belangrijk
inwoners te attenderen op de bovenstaande situaties, ze wakker schudden.” Voor meer informatie en voor
reacties kijk dan op
www.hetroermoetomhadm.nl/contact
of bel 06 50 23 42 40.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Vervolg voorpagina

Nieuw horecaprotest in Horst aan de
Maas aangekondigd
Opluchting
De horecaondernemers in Horst aan
de Maas waren blij met de actie
van zaterdag. “Het was erg leuk om
weer eens open te zijn”, vertelt Kim
Kleuskens, uitbater café ‘t Tunneke
in Melderslo. “Alle zitplaatsen waren
bezet. We hebben zelfs op social
media moeten melden dat er geen
plek meer was. Het was erg fijn dat
de hele gemeente meedeed, zodat
we ons konden laten horen. Ik hoop
dat ze in Den Haag wakker gaan
worden, dat ze beseffen dat het zo
niet langer gaat. Iedereen gaat nu
naar België en Duitsland en hier
krijgen alle ondernemers te steeds
zwaarder.”
John van de Pas, eigenaar ijssalon
Passi in Horst, vertelt dat het gezellig druk was zaterdag. “Het was vol,

op gepaste afstand. Veel mensen
zijn gekomen omdat ze aan wilden
geven dat ze ons, als horeca, niet
vergeten zijn”, zegt hij. “Ik wilde
zaterdag aandacht vragen voor de
situatie. Wij gaan als eerste dicht,
maar de horeca is verantwoordelijk
voor maar een paar procent van de
besmettingen. We worden daarin
ook niet voldoende gecompenseerd.” Volgens Van de Pas is het
een probleem van zeventien miljoen
mensen en een paar honderdduizend, kleine ondernemers, moeten
daar de financiële gevolgen van dragen. “De hele situatie voelt voor ons
heel onrechtvaardig.”

Onmacht
Jolanda van Gent, uitbater
café/zaal/cafetaria ’t Dörp in

Broekhuizenvorst: “Omdat wij pas
een jaar geleden begonnen zijn,
krijgen wij geen compensatie.
Dat verbaast sommige mensen
wel”, vertelt ze. “Wij hebben een
partyverhuurbedrijf en dat ligt
altijd stil in de winter. Wij hebben
het afgelopen jaar het cafetaria
geopend en daar komt wel wat
aan omzet binnen. Op papier is
dat net iets meer dan dat je normaal met het verhuur zou hebben
en dan zeggen ze: ‘je hebt meer
inkomen, dus je krijgt niks’. Maar
hier hebben we een heel groot
gebouw dat we moeten bekostigen, maar daar wordt niet naar
gekeken.”
Tekst: Noëlle Ewals en
Niels van Rens
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PostcodeWeekPrijs van 250.000 euro valt in Hegelsom

Bewoners van de Kruisstraat krijgen onverwachts
groot geldbedrag gestort op de bankrekening
De PostcodeWeekPrijs van de Postcode Loterij is zaterdag 15 januari op
de Kruisstraat in Hegelsom gevallen. De bewoners zijn erg verrast
door de winst. Samen mogen ze 250.000 euro verdelen onder vijftien
winnende loten.
Ben Bouten is één van de winnaars.
“Vorige week dinsdag zag ik in een
krant een advertentie staan waar de
dorpen genoemd werden die gewonnen hadden”, zegt hij. “Daar stond
Hegelsom ook bij, maar niemand had
nog iets gehoord. Ook op internet kon
ik niets vinden dus ik dacht dat de
advertentie reclame was en niet echt
was. Iemand uit onze straat had daarna
gebeld met de Postcode Loterij. Zij konden ook niks zeggen en vertelde dat
het op zaterdag bekend zou worden
gemaakt.” Vrijdags was Ben op werk en
kreeg hij een bericht van iemand in de
straat met de vraag om op de bankrekening te kijken. “Het geld stond ineens
op de bankrekening. Iedereen was erg
blij, maar we hebben tot op heden nog
niets gehoord van de Postcode Loterij.”

Kerstpakket
Shenna Marcellis is ook één van de
gelukkigen. “We kregen uit steeds
meer hoeken te horen dat we gewon-

nen hadden, maar hadden nog niks
vernomen van de Postcode Loterij.
We waren allemaal erg benieuwd of
het waar zou zijn.” En toen stond het
bedrag ineens op de rekening. Shenna
weet al meteen wat zij en haar vriend
met het geld gaan doen.

Ik heb van mijn moeder
de eerste maanden
cadeau gekregen

“We gaan sowieso een nieuwe auto
kopen en even op vakantie. De rest zetten we op de spaarrekening.” Zo was er
zelfs een huis dat met vier loten heeft
gewonnen. “Wij hadden zelf al twee
loten en we kregen ook nog twee loten
in een kerstpakket”, vertelt bewoner
Ger van der Sterren. “We doen al jaren
mee met de Postcode Loterij. Mijn

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en water
technische installaties binnen de (glas)tuinbouw? Zou je
graag storingen willen lokaliseren, lekkages verhelpen, leren
lassen, pompen repareren en nog veel meer? Dan willen wij
jou graag helpen!

Wij bieden:
• een interne opleiding tot WTB service monteur
• diverse bijkomende opleidingen onder andere met betrekking tot
het lassen, VCA etc.
De kennis die je hierbij opdoet ga je toepassen in de praktijk door
op termijn zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen bij
onze klanten. Natuurlijk krijg jij hiervoor het nodige gereedschap
en een bus mee en staat hier ook een groep collega’s klaar
om jou daarbij op weg te helpen. Een goed salaris hoort hier
vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
Een collega die:
• net zo enthousiast wordt van ons innovatieve en gemoedelijke
familiebedrijf, onze werkzaamheden en onze klanten, als dat
wij dat zijn;
• zich graag ontwikkelt;
• en zich hopelijk voor een langere termijn voor ons bedrijf wilt in
gaan zetten.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via vacature@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

www.vtihorst.nl

vrouw en ik dachten dat het een grapje
was, totdat we het bedrag op de rekening zagen staan.”
Winnares Danique Koldenhof woont
pas vijf maanden op de Kruisstraat en
had haar lot niet eens zelf gekocht.
“Drie maanden geleden zei mijn moeder dat ik mee moest doen. Ik zei dat
dat nog wel kwam. Toen heb ik van

haar de eerste drie maanden cadeau
gekregen en daar zijn wij nu natuurlijk
erg blij mee”, zegt ze. “We moeten het
hele huis van top tot teen verbouwen,
dus dit komt op het ideale moment.”
Ze vindt het erg bijzonder. “Meestal
gebeurt zoiets bij iemand anders en
nooit bij jezelf.” De straat heeft het
met alle bewoners gevierd door, op

afstand, een borrel te houden op de
straat. Voor Danique en haar vriend
was dit ook direct een goede kennismaking met de buurt. Door corona
hadden ze nog niet alle buren leren
kennen. “Dit was een hele bijzondere
kennismaking”, lacht ze.
Tekst: Noëlle Ewals
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Poll

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

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de
mediawereld naar aanleiding van TVOH
Er blijkt veel mis te zijn in medialand. Met alle beschuldigingen over The Voice of Holland medewerkers schijnen er vele mannen hun macht te
misbruiken en onschuldige meiden lastig te vallen, en meer dan dat. Nu deze meiden hun mond opentrekken, lijkt het alsof er alleen bij TVOH
iets mis is. Maar zou er niet bij meer talentenshows sprake zijn van deze schandelen?
The Voice of Holland, X-Factor, Idols, Hollands Got
Talent: een greep van alle talentenshows die in
Nederland zijn opgenomen en op de buis zijn geweest. Deelnemers met een ambitie: doorbreken
als zanger(es) of in een ander talent. Wat zouden
ze daarvoor over hebben? Dat weten de makers
van het programma maar al te goed. Nu blijkt
dat mensen misbruik van hun positie hebben
gemaakt en ermee (tot nu) zijn weggekomen.

Waar je eerst misschien dacht dat dit niet zou kunnen gebeuren bij de Nederlandse televisie, blijkt
het nu toch waar. Daarom zou er een breder, onafhankelijk onderzoek moeten komen. Want wellicht
hebben deze zaken niet alleen hier plaatsgevonden,
maar ook bij één of meerdere van de zovele talentenshows. Je kunt het maar beter uit voorzorg alvast
uitzoeken, toch? Zodat de slachtoffers eindelijk worden geholpen en nieuwe slachtoffers worden geko-

men. Aan de andere kant is het niet respectabel om
hier zomaar zonder bewijs onderzoek naar te doen.
Wellicht is dit pas aan de orde als er ook maar één
deelnemer van een programma zich meldt.

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de
mediawereld naar aanleiding van TVOH, wat vindt u?

Bespreking poll week 02

Het is terecht dat winkeliers de deuren openen
De uitslag van de poll van vorige week was duidelijk. Horst aan de Maas staat volledig achter de eigenaren van winkels, restaurants en cafés.
Net voor de persconferentie werd duidelijk dat de winkels toch open gingen, de restaurants en cafés lieten hun actie doorgaan.
Veel niet-essentiële winkels zijn de lockdown
beu en zouden de deuren weer openen op zaterdag 15 januari. Voor de restaurants is het
frustrerend dat zij niet open mogen tijdens de
lockdown, terwijl de drukte wel naar België of
Duitsland kan gaan. Hierdoor missen de restauranteigenaren in Nederland enorm veel omzet.

Vincent Peeters reageert: “Wel zonder QR, want
daar is alles om te doen. Eerst de ondernemers de
strot dichtknijpen, mentaal en financieel laten verzuipen en dan mogen ze open met de verplichting
dat ze de QR gaan controleren. Daar doen ze weer
een dreigement bovenop van een boete en eventuele sluiting als ze niet braaf mensen buiten sluiten

en zo wordt de QR pas verder uitgerold.” Marlies
Snellen is het ook eens met de actie: “Alles open is
essentieel voor alle ondernemers”, zegt ze. Zo ook
Martine Klaassen: “Laten we allen massaal achter
onze mkb’ers gaan staan en lokaal weer gaan shoppen. Open die deuren. Come on people, we zijn er
toch allemaal klaar mee”.
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Wij zoeken per direct een:

Manager Logistiek
& Warehousing
(Magazijnbeheer)

Doelstelling
De Manager Logistiek & Warehousing
is verantwoordelijk voor een
optimale afhandeling van alle in- en
uitgaande goederen;
Inzet
Het betreft hier een full time baan.
Functie-inhoud
• Verantwoordelijk voor laden,
lossen en correct labelen van
goederen;
• Controleren van pakbonnen en
transportdocumenten;
• Goederen verzendklaar maken;
• Inboeken van voorraadmutaties;
• Ondersteuning van onze
productie-afdeling mbt aanvoer
van o.a. grondstoffen;
• Streven naar verbetering en
optimalisatie mbt logistiek /
warehousing;
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Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast

(JUNIOR) CROP SPECIALIST / TEELTSPECIALIST

Wij zoeken
• Een zelfstandig, communicatief
vaardig en accuraat ingesteld
persoon;
• Iemand die in staat is om zaken voor
elkaar te krijgen;
• Min MBO nivo;
• Heftruckervaring en
heftruckcertificaat gewenst;
• Je hebt een goede beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal;
• Kennis van en / of ervaring met
Office 365 en ERP systeem is een pre;
Jouw competenties
• Enthousiast, proactief en accuraat;
• Teamplayer;
• Eigen initiatief en input wordt
gewaardeerd.

www.novisem.com/jobs

SEED PRODUCTION SPECIALIST

(JUNIOR)
(JUNIOR)
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
INTERNATIONAL

SALES SPECIALISTSPECIALIST
SEED
SEEDPRODUCTION
PRODUCTION SPECIALIST
DEUTSCHLAND
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SALES
SPECIALIST
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST
BENELUX
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND

MANAGER
MARKETING & SALES
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST

Wij bieden een zelfstandige, verantwoordelijke functie binnen een internationaal
georiënteerd bedrijf met een hands-on mentaliteit en een informele sfeer.

BENELUX
BENELUX

Duurzaam groeien, samen bloeien.

Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

Bij de functie hoort een passend salaris en een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
Gelieve uw schriftelijke sollicitatie voor 4 februari a.s. per e-mail te richten aan:
ad@metalproductshorst.com, tav Anita Derichs
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Metalproducts BV | Expeditiestraat 13 | 5961 PX | Horst aan de Maas

www.metalproductshorst.com

MANAGER
SALES
MANAGERMARKETING
MARKETING &&SALES

Vertelle(n) met...

Column

Oneerlijke
machtspositie
The Voice of Holland heeft de
laatste tijd veel in de media
gestaan. De verhalen over
seksueel misbruik begon bij
Marco Borsato en daarna
waren ook Jeroen Rietbergen
en Ali B aan de beurt. Het is
ontzettend erg wat er met de
kandidaten is gebeurd en dat
dit nu pas naar buiten komt,
nadat het al jarenlang
gaande was. De machtspositie die de mannen hebben
brengt de meiden in onzekerheid en dat is oneerlijk.
Vroeger werd mij altijd verteld dat er heftige dingen
kunnen gebeuren in de showbusiness, dat het niet allemaal zo leuk is als dat het lijkt.
Ik dacht altijd dat dit alleen in
Amerika gebeurde, maar ik had
het mis. Het gebeurt ook hier
in Nederland. En als je zoiets
hoort, ga je er wel anders over
denken. Hoe kan zoiets als
dit ook in Nederland gebeuren? En al helemaal als je ziet
dat er één van de slachtoffers,
Nienke Wijnhoven, uit Horst
komt. Dichterbij kan niet. In de
positie van de meiden sta je
machteloos. Niemand durft er
als eerste mee naar buiten te
komen. Want in gevallen zoals
deze, zijn de mannen machtige
mensen in Nederland. Wat nu
als je niet geloofd wordt? Het
zou zijn woord tegen dat van jou
zijn. Vrij weinig personen durven
daarvoor uit te komen, wat ik
erg begrijpelijk vind. Ik zou dat
zelf ook niet durven. De mannen
hebben een machtspositie waar
je bij in het niet valt. Door die
machtspositie denken ze dat zij
daar recht tot hebben en dat dat
door de vingers gezien zou worden. Maar nee, daar hebben ze
geen gelijk in. Het is heel oneerlijk dat de meiden in dit soort
posities worden gezet en triest
dat dit soort dingen gebeuren.
De machtpositie van de mannen is oneerlijk en de mogelijkheid om zoiets te doen, zou niet
moeten kunnen. Hier moet iets
aan gedaan worden.

Duurzaam groeien, samen bloeien.
Novisem BV | De Berckt
8 | 5991
(0) 77PD
203Baarlo
0322 | hr@novisem.com
Novisem
BV |PDDeBaarlo
Berckt| 0031
8 | 5991

0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com
Noëlle
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gezondheid
‘Ik hoop dat ouders de
emoties van hun kinderen
beter leren begrijpen’
De Horsterse Susan van Asten (46) heeft het kwartetspel ‘Het 1ste hulp bij emoties kwartet’ uitgebracht.
Hiermee wil ze bereiken dat kinderen spelenderwijs leren wat de boodschap is van emoties en hoe deze
op een gezonde manier te uiten en ontladen. Voor ouders dient het kwartetspel als een bruggetje om het
gedrag en de emoties van kinderen te leren (h)erkennen en om dit bespreekbaar te maken.

Kinderen uiten vaak een bepaalde emotie zoals
boosheid, terwijl er eigenlijk een hele andere emotie
achter verschuilt, zegt Susan van Asten, emotiecoach.
“Een kind dat na een dag kinderopvang thuis loopt
te stieren en druk is, krijgt vaak een boze ‘en nu is
het afgelopen’ te horen van de ouders. Het gedrag
wordt als vervelend ervaren, terwijl het kind eigenlijk
gewoon zijn behoefte wil aangeven. Het kind kan

bijvoorbeeld zo overprikkeld zijn door alles wat hij
heeft meegemaakt op de kinderopvang, dat hij het
liefste een rustmomentje met één van de ouders op
de bank wil met een kopje thee en een dekentje, maar
dit niet kan uiten.” Emoties leiden volgens de coach
tot ongewenst gedrag als je er niet weet mee om te
gaan. Volgens haar geldt dit voor vele ouders en hun
kinderen. “Als je een puppy koopt, ga je ermee op

puppycursus. Als je een baby krijgt, leer je wat te doen
tijdens een bevalling en hoe je een luier verwisselt.
Maar niemand leert je hoe je omgaat met de emoties
van je kind. Zeker nu in de coronatijd zijn gezondheid
en emoties een belangrijk thema en verdient het
aandacht. Daarbij kan dit kwartetspel helpen.”

DE 3VROUWEN

is een unieke winkel voor de gezondheid
U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen, bloesemremedies,
celzouten, essentiële oliën, biologische cosmetica, natuurlijke shampoo,
cbd olie, water vitalisators, boeken, diverse thee soorten en nog veel meer.
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel. 077 230 00 15
www.de3vrouwen.nl

Openingstijden:
di t/m vr 10.00-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.primaveralife.nl (informatie oliën)
www.bloesemremedies.com (bloesemremedies)
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)
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Het kwartetspel

Het idee van het kwartetspel kwam
oorspronkelijk van een moeder en dochter, die jarenlang met hulpverlening te
maken hebben gehad. De moeder zag dat
het voeren van gesprekken tussen haar
dochter en hulpverleners blokkerend
werkte. Zij liet nauwelijks informatie
los. Samen bedachten ze een eenvoudige
versie van het spel en werkten dit op de
computer uit. Susan kwam met hen in
contact via haar onderneming en was
meteen enthousiast. “Ik ben voorstander van spelenderwijs het gesprek aangaan met kinderen. Naar mijn mening
staat het kinderbrein dan meer open
om informatie te ontvangen en weg
te geven. Meer dan wanneer er alleen
gesprekken worden gevoerd.” De dochter van de vrouw is inmiddels 19 jaar en
volgt een grafische studie. Zij verzorgde
de vormgeving van het spel. Susan
breidde vanuit haar professionele kennis
de informatie op de spelkaarten uit.
Op de kaartjes van het kwartetspel
staan verschillende emoties zoals boos,
teleurgesteld, bang, dankbaar, geschrokken en schaamte, die uitgebeeld worden door cartoon-kinderen. Van elke
emotie moet je er vier verzamelen om
een setje te sparen en op elke kaart
staat een uitleg van de emotie. Zo staat
erop de teleurgesteld-kaart: iets gaat
niet zoals je wilde, hoopte of verwacht
had. Vervolgens staan er vier punten
op de kaart met uitleg hoe je deze emotie op een gezonde manier kunt uiten
of ontladen. Op de teleurgesteld-kaart

staat: zeg met een diepe zucht ‘jammer’,
praat erover met iemand, teken over
de gebeurtenis of ga iets anders doen.
Susan: “Het zijn eenvoudige, maar effectieve stappen om met emoties om te
gaan. Kinderen kunnen leren hun emoties te herkennen en hoe ze deze kunnen
uiten. Ouders en hulpverleners kunnen gemakkelijk dieper op de emoties
van de kinderen ingaan. Ze kunnen het
kind aansturen en bijvoorbeeld zeggen:
‘zucht nu eens écht heel diep en vertel
eens wat er is’. Het moet de band en
communicatie tussen hen versterken.”
Sinds begin december is het kwartetspel
te koop. Susan heeft veel positieve feedback gekregen van ouders. “Ze zijn blij
met deze eenvoudige stappen die ze zelf
goed kunnen toepassen.” Het spel heeft
niet alleen animo van ouders, maar ook
van hulpverleners. “Hulpverleners zoals
gezinscoaches geven aan het spel heel
uitgebreid te vinden met veel emoties en
goede tips. Ze kunnen hiermee gemakkelijk het ijs breken bij kinderen en het
gesprek aangaan.”

Masker

Sinds 2012 heeft Susan een eigen
onderneming, waar ze samen met een
team trainingen ontwikkelt en verzorgt voor professionals rondom het
thema emoties. Sinds kort verzorgt ze
ook een persoonlijke ontwikkeltraject
voor volwassenen rondom het thema
‘gezond omgaan met emoties’. Volgens
haar hebben niet alleen kinderen,
maar ook volwassenen behoefte

aan het leren omgaan met emoties.
“Vroeger was er nog heel weinig aandacht voor emoties, waardoor veel
volwassenen daar nu op vastlopen. Je
leert jezelf dan overlevingsstrategieën
aan in het omgaan met lastige situaties.
Bijvoorbeeld bij een netwerkborrel,
waar je niet echt aansluiting vindt met
aanwezigen en je je onprettig voelt.
Dan zet je bijvoorbeeld een masker op,
doe je je groter voor dan je bent en ga
je het gesprek aan met anderen, tegen
je zin in. Dat kan leiden tot onprettige gevoelens met alle gevolgen van
dien. Waarbij ik niet wil zeggen dat je
onprettige situaties uit de weg moet
gaan. Juist niet. Kijk daarvoor bij de
emotie ‘bang’ in het kwartetspel wat je
zou kunnen doen“, zegt Susan lachend.
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Volgens de Horsterse is het erg
belangrijk om kinderen jong al bewust
te maken van verschillende emoties en
hoe je daar op een gezonde manier mee
om kunt gaan. “Ik geloof dat wanneer
je van kleins af aan wordt geleerd hoe
met emoties om moet gaan, je er later
profijt van hebt. Want als je spanning
in je lichaam houdt, dan kan dit niet
alleen emotionele schade toebrengen,
maar je kunt ook lichamelijke klachten
krijgen. Gezond gedrag en lichamelijke
gezondheid van jong en oud verbeteren op deze manier, is waaraan ik wil
bijdragen met dit kwartetspel.”
Beeld: Anouk van Helmond, Zuiverfotograie
Tekst: Roosje Delsing

Wij bieden als salon veel diversiteit en specialisaties zoals de Calligraphy cut methode,
stoomwasmassages, care specialist voor het beste haar en hoofdhuid advies, diversiteit
in haarverlenging en volume behandelingen met wefts of extensions. “Onze kleuringen
zijn kenmerkend. Wij zoeken samen met jou naar het perfecte kleurpallet dat jouw haar
mooier maakt, meer volume geeft en je gezicht laat spreken”, aldus Francis Schroembges,
Ambassadeur Wella Professional BNL (Instagram: @francisschroembges)

FRANCIS HAARWERK
Deze specialisatie wordt door gerenommeerde haarwerkspecialisten uitgevoerd. Wij
ontvangen jou met alle liefde voor een vrijblijvend adviesgesprek in onze privésalon.
Onze salon is gespecialiseerd in medisch en cosmetisch haarwerk. Het haarwerk wordt voor
jou gepersonaliseerd en is in diverse prijsklassen verkrijgbaar. Wij werken met alle mogelijke
haarwerken in echt en synthetisch haar.
SEMH & HSBN gecertificeerde haarwerksalon.

OPENINGSTIJDEN

FRANCIS

Dinsdag

08.30 - 21.00 uur

Jacob Merlostraat 6

Woensdag

08.30 - 21.00 uur

5961 AB Horst aan de Maas

Donderdag 08.30 - 21.00 uur

077 398 47 02

Vrijdag

08.30 - 21.00 uur

Instagram:

Zaterdag

08.00 - 15.30 uur

@hair_francis_
@haarwerk_francis_

www.byfrancis.nl
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Momentjes vaan Geluk
brengt ouderen met elkaar
in contact
Om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, richtten Stephanie van Rensch en Miranda Hermkens
ongeveer één jaar geleden stichting Momentjes vaan Geluk op. De stichting zet zich in als contactbureau
voor ouderen van 70 jaar en ouder in de gemeente Horst aan de Maas. Stephanie en Miranda koppelen
ouderen aan elkaar. Dit kan voor een relatie zijn, maar ook een vriendschap of een koﬃeafspraak.
Stephanie en Miranda zetten zich eerder al in voor
ouderen. Zo hebben zij in 2019, voordat ze begonnen
aan Momentjes vaan Geluk, de stichting Bleumkes
vaan Geluk opgezet. “We verrassen wekelijks verschillende alleenstaande, eenzame of zieke ouderen
uit Horst aan de Maas met een bezoekje en een bos
bloemen”, vertelt Stephanie. “We gaan tijdens dat
bezoek in gesprek met ouderen en hierbij komt vaak
naar voren dat ouderen zich alleen of eenzaam voelen”, voegt Miranda toe. “Omdat we bij zoveel ouderen
langsgaan, blijft het altijd bij één bezoekje. Dat is soms
lastig, vooral omdat we veel spreken over verlies en
eenzaamheid en geen oplossing kunnen bieden voor
dit verdriet.”

Eenzaamheid

In de gesprekken vertellen veel ouderen eerlijk
over het gevoel van alleen of eenzaam zijn. “Dat is heel
dubbel”, geeft Miranda aan. “Het is een fijn gesprek
waarin ouderen heel open zijn, maar je voelt je verdrietig als je weggaat bij een eenzaam iemand. Toch is
het fijn om een luisterend oor te kunnen bieden.” Na
verloop van tijd merkten Miranda en Stephanie dat ze
er steeds meer moeite mee kregen om de deur achter zich dicht te trekken als ze weggingen bij iemand.
“Het ging steken”, zegt Stephanie. “Mensen zeiden
ook vaker: ‘kom een keer terug’. Toen zijn we gaan
nadenken over wat we nog meer konden betekenen
voor deze mensen. Omdat het een onderwerp is dat
bij veel ouderen speelt, leek het ons een goed idee om
ouderen bij elkaar te brengen om ze zich zo wat minder alleen of eenzaam te laten voelen. Toen is het idee
voor het opzetten van een tweede stichting ontstaan.”
De dames ondernamen direct actie en in juli 2020
werd de stichting Momentjes vaan Geluk in het leven
geroepen.

Contactbureau

Voortbordurend op het concept van een datingbureau kwamen Miranda en Stephanie met het idee
voor een bureau, maar omdat ze dit breder wilden
aanpakken en niet iedere oudere meer op zoek is naar

een relatie, werd het uiteindelijk een contactbureau.
“We wilden niemand uitsluiten en ieder het gewenste
contactmoment kunnen bieden. Er wordt echt naar
een match gezocht, dit kan een relatie zijn, maar ook
gewoon een vriend of vriendin. Sommige ouderen
zoeken iemand om samen mee te wandelen, anderen
zoeken iemand om wekelijks een kopje koffie mee te
drinken.”
Er werd door de dames een plan van aanpak
geschreven om financiële hulp te krijgen bij hun stichting. “Binnen de Rabobank is er ruimte voor maatschappelijke projecten. Door onze ideeën op papier te
zetten, overtuigden we de Rabobank om ons te steunen. Zij doen dit voor drie jaar.” Het geld gebruiken
Miranda en Stephanie onder andere om meer bekendheid te creëren rondom de stichting.

Proces

Er kwamen al snel verschillende reacties binnen en
Miranda en Stephanie begonnen met het houden van
de intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken kijken
zij waar de behoefte van de oudere ligt. Via verschillende vragen gaan ze op zoek naar twee ouderen die
dezelfde wensen hebben en wordt er gekeken of er
een klik is met elkaar. “De meeste mensen zijn vaak
op zoek naar datgene wat ze vroeger met hun partner
deden en nu alleen moeten doen. Voor de een is dat
samen een kop koffie drinken, voor de ander is het
samen fietsen en voor de derde is het samen een spelletje doen”, legt Stephanie uit. “We matchen mensen
op basis van hun interesses, maar koppelen niet blindelings iedereen aan elkaar. We zijn erg kritisch. Het
gaat niet alleen om dezelfde hobby’s, maar mensen
moeten ook een klik hebben.” Het gaat de vrouwen
niet om de hoeveelheid matches, maar om de kwaliteit
ervan. Als twee mensen met elkaar gematcht worden,
gaan Miranda en Stephanie eerst bij beide ouderen
langs om ze te vertellen over de ander. Dit doen ze met
een zogenaamd voorleesverslag. Op basis van het verslag kunnen de ouderen aangeven of er een eerste klik
is met de andere oudere. Zodra de goedkeuring er is,
regelen Miranda en Stephanie het eerste ontmoetings-

moment. Als ouderen dit liever zelf doen, kan dit ook.
“Dit is erg verschillend”, geeft Miranda aan. “Soms
gaan we de eerste keer mee, maar soms doen ouderen
dit liever alleen. Als de eerste ontmoeting goed gaat,
laten we het aan de ouderen zelf over. We blijven wel
altijd twee maanden in contact om te vragen hoe het
gaat en of er nog hulp nodig is.”

Succesverhalen

Er zijn inmiddels al verschillende matches
gemaakt. De mooiste match was volgens Miranda en
Stephanie die tussen een man en vrouw van boven
de 80 jaar. “Toen ik bij de intake van deze meneer zat,
had hij echt last van het feit dat hij alleen was”, vertelt
Stephanie. “De vrouw was ook op zoek naar een
lieve partner en we hebben hen aan elkaar gematcht.
De daaropvolgende contactmomenten hebben ze
alleen gedaan en hier is dus een liefdesrelatie uit
ontstaan. Dat is geweldig om te horen. We zijn samen
nog een keer langs geweest en toen hebben ze ons
uitgebreid bedankt met een bosje bloemen en een hele
lieve kaart. Ze hadden elkaar helemaal gevonden en
zien elkaar nu meerdere keren in de week. Daar doen
we het voor, dat is zo mooi om te horen.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Ze hadden elkaar
helemaal gevonden.
Daar doen we het voor,
dat is zo mooi om te horen
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Gemeente Horst aan de Maas
wil jongeren van drank,
drugs en sigaretten helpen
met IJslandse preventiemodel
De gemeente Horst aan de Maas doet sinds 1 januari 2022 mee aan het IJslandse preventiemodel van
het Trimbos-instituut. Met deze werkwijze zou het aantal gebruikers van alcohol, drugs en roken ﬂink
moeten afnemen. Wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas legt uit dat de gemeente
de omgeving van jongeren wil versterken.
IJsland heeft de laatste twintig jaar
een community-based preventieaanpak gebruikt om het middelengebruik
(alcohol, tabak en drugs) aan te pakken
onder jongeren. En met succes. In 1998
was 42 procent van de IJslandse 15- en
16-jarigen in de laatste dertig dagen
dronken geweest. In 2017 was dit nog
maar 5 procent. Voor roken en het
gebruik van drugs realiseerden de
IJslanders een vergelijkbare daling.

Verveling

Met een aantal andere gemeenten
wil Horst aan de Maas ook deze cijfers bereiken. “Maar onze gemeente
is niet te vergelijken met een land als
IJsland”, zegt Bouten. “Wel kunnen
we alle speerpunten in het IJslandse
preventiemodel hier zo goed mogelijk
toepassen. Zo is het belangrijk dat je
de omgeving waar de jongeren leven
in versterkt. Als de jongeren bezig zijn
met dingen die ze leuk vinden, slaat de
verveling minder snel toe en grijpen
ze niet naar een biertje, sigaret of een
drugs. Dit betekent automatisch minder overlast.” Dit is dus een hele andere
manier van het direct tegengaan van
verslavende middelen in plaats van
bijvoorbeeld een sigarettenverbod in te
voeren of jongeren bewust maken van
de nadelen. “Met deze manier pakken
we de voorkant aan”, zegt Bouten. “Dat
betekent ook dat het IJslandse preventiemodel haar resultaten pas laat ziet.
Dat kan zomaar jaren duren.”

Dalende lijn

Het sterker maken van de omgeving van jongeren ligt niet alleen bij de

bezigheden in de wijk. “Denk hierbij
aan de ouders, verenigingen, school
en ga zo maar door”, legt Bouten uit.
“IJsland is geen dichtbevolkt land,
daar treedt de verveling soms snel toe.
Daarom hebben zij ingezet op scouting
en hutten bouwen, zodat de jongeren wat te doen hebben. De stap naar
alcohol wordt dan kleiner.” Dit kan
de gemeente ook toepassen in Horst
aan de Maas. Sinds 2005 is er een
dalende lijn in de jongere gebruikers
in Horst aan de Maas. “Maar die lijn
is een beetje aan het stagneren”, zegt
Bouten. “We willen dat die lijn weer
harder gaat dalen.” De wethouder geeft
nog een voorbeeld van de dingen die
de gemeente doet tegen het roken van
sigaretten. “We hebben geprobeerd
om alle basisscholen van Horst aan
de Maas te bereiken en deze scholen
rookvrij te maken. Ons streven is om
in 2035 de eerste rookvrije generatie
te hebben. Je laat kinderen op jonge
leeftijd, op het schoolplein, al zien dat
roken slecht is. Dat moet haar vruchten
afwerpen in de toekomst.”

Ik wil iets veranderen maar…

Herken je dit?

Je wilt iets veranderen in je leven. Dat kan een situatie op je werk zijn, een relatiekwestie of
een doel wat je wilt bereiken. Je bedenkt hoe je dat gaat doen maar het komt er toch steeds
weer niet van. Dan kan een goede mental coach uitkomst bieden.

Een mental coach laat je ontdekken wat je
werkelijk wilt en motiveert je om door te

Ons streven is
om in 2035
de eerste
rookvrije generatie
te hebben

gaan. Door middel van enkele gesprekken
kunnen we uitvinden wat het is dat je
tegenhoudt en kunnen we de oplossing
zoeken.
Geïnteresseerd?
Bezoek mijn website: coachingvangerwen.nl
of bel 06 18 51 79 00.
Coaching van Gerwen
Voor particulieren en bedrijven.
Ook voor stress en burn-out coaching.

Vlasvenstraat 50
5962 AD Melderslo
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27 januari 2022

Presentatie centrumvisie Sevenum
U kunt de presentatie donderdag 27 januari van 20.00 tot 21.00 uur volgen via
www.horstaandemaas.nl/sevenum. U krijgt deze avond ook de gelegenheid om te
reageren en uw vragen te stellen.

26 januari 2022

Commissie bezwaren en klachten
25 januari Videovergadering

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op woensdag

Voorbereidende
raadsvergadering

26 januari 2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur

aantal bezwaarmakers, vindt de hoorzitting

40 bezwaarschriften tegen de bouw van een

plaats met alleen genodigden.

bedrijfs-/verblijfsgebouw voor sorteren van

Op dinsdag 8 februari is de volgende besluitvormende vergadering van de

asperges en huisvesting arbeidsmigranten aan

Wilt u de hoorzitting volgen dan kan dat digitaal

gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 25 januari kunt

de Zeesweg in Sevenum.

via een livestream. De toegangscode kunt u tot

u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde
besluitpunten.

en met dinsdag 25 januari opvragen via postbusDe commissie brengt advies uit over te

juridischezaken@horstaandemaas.nl. Voor meer

nemen besluiten op bezwaarschriften. Door

informatie kunt u contact opnemen met de secre-

de geldende Coronamaatregelen en het grote

taris van de commissie, tel. (077) 477 9777.

Gemeenteraad vergadert digitaal

maken van het digitaal burgerpodium om

Als gevolg van de coronamaatregelen

in te spreken. Verder komen aan de orde:

vergadert de gemeenteraad digitaal. De

spreekrecht (burger)raadsleden, informa-

voorbereidende raadsvergadering vindt

tieve behandeling raadsvoorstellen voor

daarom via een videoverbinding plaats en

8 februari en ingekomen brieven. Aan de

Belastingaanslag digitaal ontvangen?

geïnteresseerden kunnen de vergadering

voorbereidende vergadering kunnen ook

Krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag nog op papier? En wilt u deze vanaf nu

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

burgerraadsleden deelnemen.

digitaal ontvangen? Regel dit dan vóór 28 januari via www.MijnOverheid.nl.

Digitaal burgerpodium
Onderwerpen voor het burgerpodium mogen

Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl/belastingaanslag-berichtenbox

facebook. Inwoners die gebruik maken van
het burgerpodium kunnen de gemeenteraad
toespreken via de videoverbinding.

ook gaan over zaken die niet op de agenda
Besluitvormende vergadering

staan. Wilt u gebruik maken van het bur-

Tijdens de besluitvormende raadsvergade-

gerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

ring op 8 februari komen o.a. de volgende

de voorbereidende vergadering contact op

agendapunten aan de orde: aanpassingen

met de grifﬁer, R. Poels (tel. 06 51 85 28 91 /

Smetenhof, Stationsomgeving Horst-

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na aanmelding

Sevenum, bestemmingsplan Californië 2,

krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan

warmtevisie, subsidie vrijetijdseconomie,

de videovergadering.

verordeningen Participatiewet, initiatiefvoor-

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen

stel Gooi die luiken open. Kijk voor een vol-

Meer informatie

ledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie leest u op de website
horstaandemaas.nl. U kunt de digitale

Voorbereidende vergadering

raadsvergadering live volgen via horstaan-

Tijdens de voorbereidende videover-

demaas.nl/raad en facebook (raadHadM).

gadering van 25 januari kunt u gebruik

De vergadering begint om 20.00 uur.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Wij gaan groen

Energiebespaartip: radiatorfolie

America

Melderslo

• Grauwveen/Kabroekse Beek (aanpassen

• Gussekuulke 7 (realiseren nieuwbouwwoning)
Meterik

waterverdeelwerk)

In Horst aan de Maas gaan we zuinig om met onze omgeving. Vanaf 2050 gebruiken we

Grubbenvorst

• Campagneweg 12 (plaatsen woonunit)

daarom geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen.

• Venloseweg 17 (inrit)

• St. Maartensweg 24 (werktuigenberging)

Via ons energieloket; het Duurzaam Bouwloket helpen wij u graag met het verduurzamen

• Past. Vullinghsplein 16 (kappen kastanje-

Sevenum

van uw woning. Gaat u bijvoorbeeld bouwen of verbouwen? En wilt u uw woning

• Broek 18a (gedeeltelijke intrekking omge-

boom)

energiezuiniger maken? Of wilt u weten welke subsidies u kunt krijgen? Vraag dan gratis en

Horst

onafhankelijk advies aan ons energieloket: Duurzaam Bouwloket. Ook geven zij regelmatig

• Valkplein 3 (dakkapel)

tips om energie te besparen. Dit keer een simpele maar doeltreffende maatregel.

• Haammakersstraat 11 (verbouwen/uitbrei-

Bespaar energie en geld

• Deken Creemersstraat 14 (realiseren

vingsvergunning/beperkte milieutoets
beëindiging varkensbedrijf)
ning)

den woning)
Bij vrijwel alle radiatoren gaat een groot gedeelte van de afgegeven warmte verloren via de
buitenmuren. Om dit te voorkomen kun je radiatorfolie achter de verwarming plakken.
Een gemiddeld huishouden bespaart jaarlijks:
• 70 euro op de energierekening
• 10 m3 gas per m2

Tienray
• Donkerhofsteeg 11 (aanleg inrit)

aanbouw)
• Meterikseweg 44 (verbreden inrit)

Horst aan de Maas

Lottum

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Grimmelsweg 7 (bouwen loods/legalise-

• Saardijk 7, Sevenum

ren)

• Tongerloseweg 2, Hegelsom

Meerlo

• Blitterswijckseweg 2 T 300,

• De Cocq van Haeftenstraat 23 (veranderen
Meer informatie? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/

• Hoogbroek 26 (intrekking omgevingsvergun-

woonvlak)

Broekhuizenvorst
• Denenweg 3, Melderslo

horst-aan-de-maas of bel (072) 743 39 56.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Perspectief Horst aan de Maas

Perspectief voor boer, burger en natuur

Hoe zou je willen dat de toekomst van je kinderen eruit ziet? Naast
geluk en liefde is dat ook een mooi, gezond en productief land. Een plek
om op een duurzame manier te wonen, werken en recreëren. Een
agrarische gemeente als Horst aan de Maas heeft samenwerking
nodig tussen boer, burger en overheid om dit doel te realiseren.
Perspectief wil samen pionieren om
een voorbeeld gemeente te worden
voor die gezonde en duurzame plek
voor iedereen. Daarvoor is wel een
flinke transitie nodig in onze land- en
tuinbouw. We moeten af van ‘oude
energie’ en conservatieve standpun-

PvdA Horst aan de Maas

ten en kiezen voor andere, gezamenlijk gedragen en gedeelde, nieuwe
waarden. Denk aan een natuurlijk
landschap, rijke biodiversiteit, dierenwelzijn en de keuze voor regionale
voeding.
Het roer moet om richting een

Volgens de kansenkaart van de
Erasmus Universiteit scoort Limburg
lager dan gemiddeld als het gaat
om kansen krijgen. Bijvoorbeeld

als het gaat om het inkomen dat
later wordt verdiend. Of de kans dat
iemand hbo of universitair geschoold
zal zijn. Daar moeten we van leren.

Bijvoorbeeld door de juiste opleidingen hier naartoe te halen. Maar ook
onze sociale basis zo in te richten dat
de kans op kansenongelijkheid zo
klein mogelijk wordt.
En dat is volgens mij ook de verantwoordelijkheid van de lokale politiek.
De plek van je wieg mag nooit voor
de rest van je jeugd bepalen welke
kansen je krijgt. Het is aan ons als
gemeente én actieve inwoners het
zo te organiseren dat alle kinderen
in Horst aan de Maas kansen krijgen

en kansen kunnen pakken. Want alle
kinderen verdienen een gezonde en
kansrijke toekomst. Of je nu vakkracht of wetenschapper wilt worden. Jij moet de kans krijgen dat te
doen waar jij goed in bent en waar je
gelukkig van wordt.

Leon Weijs

Salwa Sohbat

Minder regels, meer daadkracht

Als nieuw lid van de VVD Horst aan de Maas werd mij de belangrijke
vraag gesteld: waar sta jij voor? Mensen die mij kennen weten dat ik
nooit genoeg krijg van vakantie. En zij die mij kennen weten dat ik
vooral van aanpakken hou.
Ik maak me zorgen. We hebben
nogal wat regels in Nederland.
En ook onze gemeente heeft door
de jaren heen steeds meer eigen
regels bedacht. De vraag is echter of
al die regels nodig zijn. We moeten
dan ook vooral regels schrappen die
overbodig zijn.

Essentie

en tuinders die het roer omgooiden.
Goede en transparante samenwerking tussen gemeente en de boeren
zorgt voor een goed verdienmodel.
We moeten alle energie en creativiteit inzetten voor deze noodzakelijke
transitie van de agrarische sector.
Daarbij kijken we vooruit en creëren
we wenkende perspectieven voor
de ondernemers. Samen worden we
pioniers van het platteland.

Kansen op geluk

Je kent het wel. Wandelend door de bossen met je zoontje van 4. Jij de
plassen water ontwijkend, hij er vol overtuiging in springend.
Een kind van 4 vindt vies worden vaak veel leuker dan weer schoonmaken. Voor mij zijn het kleine geluksmomenten. Momenten waarop
ik besef welke kansen ik heb gehad. Maar ook momenten dat ik besef
dat dat geluk niet voor iedereen is weggelegd. Terwijl dat toch is wat
elke ouder wil. Het creëren van kansen en mogelijkheden voor zijn of
haar kind.

VVD Horst aan de Maas

kleinschalige land- en tuinbouw
die gebruik maakt van moderne
duurzame technieken. Niet langer internationaal maar regionaal
georiënteerd. Niet langer de strategie ‘meer voor minder’. Dit werkt
niet meer en gaat ten koste van
teveel wat ons lief is. We hebben
een moderne, diverse sector nodig
waarin op verschillende manieren
wordt bijgedragen aan die mooie
plek om te wonen en werken.
Er zijn veel voorbeelden van boeren

Naast mij zijn er vast meer mensen die zich storen aan overbodige regels. Als VVD’ers willen we
voor onze gemeente niet onnodig
politiek bedrijven over mogelijke
oplossingen, we willen gewoon
doen. Als burger wil je toch dat je
‘probleem’ snel wordt opgelost.

Begrijp mij niet verkeerd, het is
belangrijk om alle kanten van een
onderwerp te bespreken. Maar dit
moet en kan sneller. Met minder
regels en minder gedoe zal dit de
snelheid en duidelijkheid voor ons
als inwoners ten goede komen. Meer
daadkracht dus.
In onze gemeente is wethouder
Bouten verantwoordelijk voor het
verminderen van regels en bemoeienissen van de gemeente. Ik heb
gevraagd wat de wethouder hier de

afgelopen periode voor heeft bereikt.
Tot op heden heb ik daarover nog
geen reactie.
Herkent u die onnodige regels en
heeft u nog tips of ideeën? Meldt u
zich dan bij mij. Ik weet van aanpakken en ga mij inzetten voor minder
regeldruk in onze gemeente. Want
Horst aan de Maas blijft goed, wordt
beter.

2021 op 299 bouwvergunningen
die zijn afgeven na onze motie. We
willen iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd bedanken.
We zijn blij dat het College van B&W
er ook serieus werk van maakt en
dat de ambitie is vertaald naar een
1.000-woningenplan.
Alleen door samen te werken als
politiek, met marktpartijen, woningcorporaties en initiatiefnemers kunnen we tot meer en betere plannen
komen. Uiteraard blijven we ook hier

de voortgang bewaken. Onze ambitie
is en blijft de beste woongemeente
te worden van Limburg met een
breed woningaanbod. Voor jong en
oud, koop of huur. Doe je met ons
mee? Tips, ideeën of andere suggesties, we staan er voor open.

Sandra Vestjens

Samen werken aan wonen
Essentie blijft werk maken van wonen en het komen tot een groter
woningaanbod in onze gemeente. Een kleine twee jaar geleden hebben
we als Essentie daarom aangedrongen op meer woningbouw en
snellere planvorming. In het verleden is er simpelweg te weinig
gebeurd. Dat los je helaas niet even eenvoudig op.
Om op korte termijn tot een versnelling van plannen te komen
hebben we toen in de gemeenteraad een voorstel ingediend voor
een 300-woningenplan. Dit voorstel kreeg de steun van de voltallige
gemeenteraad.

We zijn elk kwartaal de voortgang
op dit plan gaan meten door bij te
houden hoeveel bouwvergunningen
er zijn afgeven. Doel was om voor
het jaar 2023 zeker driehonderd extra
woningen te bouwen. Inmiddels
staat de teller per 31 december

Jeroen Brouns

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kempen creëert

creatieve ideëen

PERSONEEL GE ZOCHT
voor alle werkzaamheden

#kempencreëert

Reindonkerweg 6, America / www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl
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D66+GroenLinks Horst aan de Maas

De verkiezingen komen eraan

Ferme taal vorige week in deze rubriek. De VVD schreef: ‘vernieuwing
Horster bestuur staat bij de VVD op één en het roer mag om. Minder
gevestigde orde met een groot en log CDA, een altijd volgzaam
Essentie, PvdA en D66+GroenLinks voor méér VVD’. Verder gaat partij
Perspectief uit van een open, eerlijk en vertegenwoordigend bestuur
en wil ze een radicaal andere koers van transparant bestuur waar de
burger centraal staat.
Ferme taal… Deze raadsperiode hebben vier coalitiepartijen bestuursverantwoordelijkheid genomen. Veel is
er gerealiseerd, al was dat niet altijd
gemakkelijk. De coronapandemie

SP Horst aan de Maas

zorgde voor veel menselijk leed en
onzekerheid en had ook grote financiële gevolgen. De gemeente hielp
inwoners en ondernemers waar
mogelijk en nodig.

Daar bovenop kwam het tekort
aan financiën door hoge uitgaven
jeugdzorg en minder geld uit Den
Haag. Toch kreeg iedereen de zorg
die nodig was. Ook werd er verstandig bezuinigd. Geen verplaatsing van zwembad en sporthal de
Berkel. Op scholenbouw werd echter
niet bezuinigd. Na de Stip is nu obs
Weisterbeek aan de beurt. Sevenum
staat op de rol. Dan worden er duizend woningen gebouwd. Zo kunnen we een hele lijst maken van wat

allemaal is gerealiseerd.
Zijn we dan klaar of is alles gelukt
zoals wij, D66+GroenLinks, dat graag
wilden? Nee, om de drommel niet.
Zeker niet wat betreft schone lucht,
bodem en gezondheid. We moeten
op weg naar een échte gezondste
regio. Dus een gezondere leef- en
woonomgeving, dus minder uitstoot
en stank, minder dieren en mest en
meer natuur. Daar gaan we voor.
Jos Gubbels

Iedereen moet mee kunnen doen

Alle huishoudens in Nederland hebben te maken met stijgende
energiekosten. Voor de één is dat geen bron van grote zorgen, maar
voor een ander heeft het een grote invloed op het leven. Voor de één
is het geen probleem om energiebesparende maatregelen te nemen,
voor de ander is het een onhaalbare kaart.
De SP vindt het belangrijk dat
iedereen mee kan blijven doen
en dat er niemand letterlijk in de
kou komt te zitten. We maken ons
zorgen over de betaalbaarheid en
haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen en of iedereen wel

kan voldoen aan de hoge energiekosten. Daarom hebben we de
afgelopen week in een aantal straten, verspreid over de gemeente,
een enquête gehouden. Per slot
van rekening als je wilt weten wat
er speelt, moet je dat onderzoeken.

De resultaten van de enquête
moeten nog verder geanalyseerd
worden, maar bij de meeste ondervraagde burgers is één ding heel
duidelijk: er wordt een fikse stijging van de energierekening verwacht en voor sommigen gaat dat
een groot probleem worden. De SP
vindt dat de overheid de regie moet
nemen en ervoor moet zorgen dat
de mensen met de laagste inkomens in de samenleving het eerst
profiteren van en mee moeten kun-

nen doen aan besparing en opwekking van energie.

Wilma Kurvers

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

25 januari
18.30 - 20.00 uur

17 februari
15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

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

nieuwe
partner

Peter Renders (33)
woonachtig te Lottum,
is per 1 januari 2022
toegetreden als partner
bij Lenssen Advies.
Peter is binnen Lenssen
Advies werkzaam als
ondernemersadviseur /
fintech consultant.

Lenssen Advies met vestigingen in Horst aan de Maas, Peel
en Maas, Venray alsmede in Boedapest (Hongarije) is actief
op het terrein van accountancy, juridisch- en belastingadvies,
salaris- en hrm advies alsmede corporate finance.
Peter is als ondernemersadviseur de gesprekspartner voor
ondernemers.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Peter of
een van zijn collega’s van Lenssen Advies.

www.lenssenadvies.nl
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CDA Horst aan de Maas

Klimaatverandering is politiek

Het is slecht gesteld met het klimaat. De emoties kunnen hoog oplopen
aan de keukentafel, laat staan in een politieke vergaderzaal. Het
ontbreekt aan een echt gesprek waarbij wordt geluisterd om te begrijpen, in plaats van te overtuigen met als gevolg dat steeds meer mensen zich niet gehoord en begrepen voelen. Dat moeten mensen in de
politiek zich aantrekken, maar ook mensen buiten de politiek.
Over een kleine twee maanden gaan
de stembureaus weer open. Dat
betekent ook dat de politieke campagnes op het punt staan te beginnen, maar voor veel partijen al zijn
begonnen. Voor velen één van de

BVNL Horst aan de Maas

mooiste onderdelen van de politiek
omdat inwoners meer dan anders
hun stem kunnen laten horen. Deze
tijd kent echter ook een lelijke kant.
Het is namelijk ook een periode
waarin de aandacht voor het ver-

haal van de ander plaats maakt voor
de drang om het eigen verhaal te
vertellen. Met grotere verschillen als
gevolg.
Volgens mij is er maar één oplossing voor dit probleem: een beetje
mildheid. Een beetje mildheid in het
gesprek dat je voert met iemand
met een andere mening, zodat een
gezamenlijke uitkomst sneller wordt
gevonden. Een beetje mildheid van
het bestuur naar de inwoner door de
menselijke maat terug te brengen.

Een beetje mildheid in het politieke
spel, zodat bestuurders en volksvertegenwoordigers verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen. En ook
een beetje mildheid van inwoners
voor politici. Het zijn per slot van
rekening net mensen. Niet omdat
het te heet wordt in de keuken, maar
omdat het gerecht anders aanbrandt.

Hielke Hertsig

Een week met een zwart randje

Soms zijn er van die momenten dat ik smacht naar vroeger, gewoon
even twee jaar terug in de tijd. Vroeger toen we gingen ondernemen
omdat we zelf de baas wilden zijn, het bij verjaardagen over ditjes en
datjes ging en we klaagden omdat het weerbericht niet klopte.
Of gewoon die tijd dat we gezellig op stap gingen tot de zon weer op
kwam.
Het lijkt allemaal zo lang geleden.
Het is nu voor of tegen, maar in het
midden samen en bij elkaar komen
is niet altijd meer vanzelfsprekend.
Ik mis de tijd dat we de keuze van
een ander respecteerden, discussies

met een goede afloop. Denk jij ook
niet soms, waar zijn we met z’n allen
toch in beland? De afgelopen week
was voor mij als raadslid absoluut
een week met een zwart randje.
Je wil inwoners en ondernemers hel-

pen, het kan maar loopt van de ene
tegen de andere muur in de lokale
politiek. Andere gemeenten nemen
je stukken over en daar kan het dan
weer wel. De afgelopen week heb ik
veel gesprekken gevoerd. Teveel tranen en wanhoop maar soms zijn daar
dan ineens ook positieve ontwikkelingen omdat mensen de handen
ineen slaan. Samen sterk, omschrijft
uiteindelijk de afgelopen week. Ieder
heeft zijn eigen verhaal in deze tijd,
ieder bewandeld zijn eigen pad maar

samen bereiken we altijd meer.
Gewoon weer zoals vroeger, je weet
wel toen alles gewoon vanzelf ging.

Imke Emons

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vacature

Sollicitatie inloopavonden
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten
om aan mooie projecten te werken?

Spuitbomen Agrifac

Maandag 20 September 18.00 – 20.00 uur
Woensdag 29 September 18.00 – 20.00 uur

MACHINE OPERATOR

Luifel floriade terrein Venlo

Binnenlopen, kennis maken en solliciteren!

32 - 40 uur

Podium Songfestival Wenen

Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging
Functie
eisen: en zie jij het zitten om aan
mooie
projecten
te werken?
• Je bent
bereid
om je kennis
uit te breiden.
Loop
dan
op
een
van
de
inloopdagen
binnen.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij laten je onder •genot
van
een
kopje
koffie
kennis
maken met
Je werkt nauwkeurig en netjes.
CLT Metal Service zodat je een goed beeld krijgt wat we doen
of wijmet
bij jou
passen! en aanleg voor techniek,
We hebben altijd plek vooren
mensen
enthousiasme

Stadsluifel “De Diagonaal” Almere

ook als je niet de juiste vooropleiding en/of werkervaring hebt ben je bij ons altijd
op de
ditjuiste
moment
meerdere
technisch
te weken
welkom.Wij
Wijhebben
zorgen voor
interne
begeleiding,
zo leer je functies
in een aantal
de basistechniek van waaruit
je jezelf verder kunt ontwikkelen.
vergeven:

Kanter

Indien een van bovenstaande
functies uwoperator
interesse heeft gewekt, stuur dan een
Buislaser
sollicitatiebrief met CV naar s.christiaens@cltmetalservice.com. Of neem contact op
BBL Leerling
met mevr. Sanne Christiaens. Zij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden
Capital C - Diamantbeurs Amsterdam

Zitbanken Nederlandse spoorwegen

CLT Metal Service
B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 - 398 19 45
CLT Metal Service B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 – 398 19 45
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Geplukt

Danny van den Berghe Melderslo
Danny is een echt mensenmens. Overdag staat hij voor de klas en in zijn vrije tijd is hij als vrijwilliger te
vinden bij voetbalclub RKsv Wittenhorst. Hij vindt het erg belangrijk dat iedereen zijn ambitie volgt en
geeft dit ook mee aan de kinderen met wie hij werkt. Deze week wordt Danny van den Berghe (27) uit
Melderslo geplukt.
Inmiddels woont hij 2,5 jaar in
Melderslo en werkt hij al drie jaar als
leerkracht op de basisschool Dr. Poels in
Kessel-Eik. Hij geeft les aan de groepen 6, 7 en 8, dit is een combinatieklas. “De school is kleinschalig”, vertelt
Danny. “Ons kent ons is erg van toepassing, in korte tijd leer je ook kinderen van andere groepen kennen
en daarnaast ook de ouders van alle
kinderen op de school. Binnen drie jaar
heb ik aancomplete gezinnen lesgegeven.” Danny heeft gekozen voor de
bovenbouw. Hij geeft aan dat je passie vanaf het begin al bij de onderbouw of bovenbouw moet liggen en bij
hem is dat de bovenbouw. “Ik vind het
heerlijk om met beginnende pubers te
werken. Op die leeftijd geven ze een
bepaalde weerstand. Als leraar moet
je dan kijken hoe je hier mee omgaat.
De gesprekken met kinderen van de
bovenbouw zijn inhoudelijker en de stof
is moeilijker. Dat is voor mij een uitdaging.” Danny werkt vijf dagen in de
week en krijgt hiervan drie dagen hulp
van een andere leerkracht. “Ik vind
het fijn dat ik in een andere gemeente
werk. Als ik vakantie of weekend heb,
kan ik hier, in Horst aan de Maas, rondlopen zonder herkend te worden door
kinderen of ouders. Dat zou natuurlijk
niet erg zijn, maar zo kan je het werk
en privé gescheiden houden.”

opgebouwd. Ik ken heel veel mensen en heel veel mensen kennen mij.
Hierdoor is het voor mij een feest
om hier bij Wittenhorst te zijn. Je kan
altijd wel met mensen in gesprek
gaan.”

Corona
Sinds de corona is Danny’s leven een
beetje veranderd. Hij is nu minder bij
de club, maar de communicatie en
social media gaan nog door. “Nu ben
ik vooral met de website bezig. Fysiek
ben ik weinig bij Wittenhorst, maar op
de achtergrond ben ik nog veel bezig.”
Hij stuurt vooral mailtjes en schrijft
artikelen voor de website, maar gaat
soms ook een rondje wandelen met
personen van de club. “Ik ga vaker
wandelen sinds corona. Dit doe ik
ook af en toe met een vriend, soms
in Horst aan de Maas en soms wat
verder weg.” Hij vertelt dat hij het fijn
vindt om even in de natuur te zijn en
te bewegen.
Danny woont alleen, maar in de coronaperiode heeft hij een kat gekocht,
genaamd Diego. Hij is een echt mensenmens en heeft veel contacten,
maar als leerkracht heeft hij veel
online lesgegeven. En doordat de club
ook dicht was, wilde Danny iets om

handen hebben vanwege het vele
thuis zitten. Hij heeft Diego nu ruim
een jaar. “Diego is een echte druktemaker, maar wel superleuk.” Online
lesgeven vindt Danny wel een uitdaging. “Veel kinderen kunnen zich niet
goed concentreren en via beeld is het
voor de leraren heel moeilijk om de
kinderen dan les te geven. Voor een
merendeel van de kinderen is het
goed te doen, maar voor sommige
kinderen is het moeilijk om net zoveel
uit de online lessen te halen als uit
een fysieke les. Ik ben veel liever op
locatie, lekker in de klas lesgeven en
interactie hebben met de kinderen en
collega’s. Zeker in deze tijd is het sociale contact erg belangrijk.”

Ambitie
Danny probeert in de klas en bij
Wittenhorst mee te geven dat iedereen zijn ambitie volgt. “Als je ambitie
hebt of bepaalde ideeën hebt, spreek
het uit. Op het werkveld, bij het vrijwilligerswerk of op andere gebieden. Loop er niet mee rond, maar ben
ambitieus. Probeer zoveel mogelijk te
bereiken in de jaren dat je hebt.”

Tekst en beeld: Noëlle Ewals

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

Vrijwilliger
Op zijn 20e wilde Danny vrijwilligerswerk gaan doen. “Ik heb mij aangemeld bij RKsv Wittenhorst en hier ben
hebben ze hem daarom gevraagd wat ik begonnen als trainer bij een lager
Danny groeide op in America.
hij leuk vond om te doen. “Ik vond
elftal.” Na een tijdje heeft Danny meer
Ondanks dat zijn ouders gescheimensen binnen de club leren kennen
den zijn toen hij jong was, heeft hij het leuk om met kinderen te werken.
en is hij gevraagd voor de commueen fijne jeugd gehad. Hij had veel Mijn neefjes en nichtjes waren toen
nog klein en ik vond het leuk om met
nicatiecommissie. “Ik ben er daarvrienden en was daar altijd druk
ze om te gaan.” Daarom koos Danny
door achter gekomen dat ik het erg
mee bezig, toen al was Danny erg
voor de opleiding onderwijsassistent
leuk vind om mensen te interviewen,
sociaal.
op het mbo. “Zo heb ik het vak kunteksten te schrijven en social media
nen ervaren.” Na het mbo heeft Danny bij te houden. Na een paar jaar wilde
Leerkracht
de pabo afgerond, tijdens deze studie
ik meer verantwoordelijkheden, dus
Toen Danny van het middelbare
heeft hij stage gelopen op basisschosinds kort ben ik hoofd van de vrijwilonderwijs afkwam, wist hij niet
ligerscommissie, het vrijwilligersbewat hij wilde gaan doen. Op school len in Horst aan de Maas.
leid.” Hier houdt Danny zich bezig met
het werven van nieuwe vrijwilligers
en onderzoekt hij wat de vrijwilligers
voor de club kunnen betekenen. “Nu
ik hier zeven jaar ben, heb ik honderden mensen leren kennen. Het leuke
daaraan vind ik dat je zelf nieuwe
talenten ontdekt en je leert talenten
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
bij andere mensen te herkennen. Met
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
de talenten die ik ontdek, probeer ik
mensen te overtuigen om iets voor de
Kijk
voor
de
oplossing
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club te doen.” Tegenwoordig is Danny
volgende week
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meer een leider voor de jeugd, dan
in de HALLO.
een trainer. Hij zorgt voor alle randza6
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ken. “Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat
er ouders zijn die rijden naar wedstrij5
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den en dat alle spullen aanwezig zijn.”
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duren. Maar thuis werkt Danny ook
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Door het vrijwilligerswerk heeft Danny
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veel contact met de jeugd van Horst
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en met de ouders. “Door de jaren
heen heb ik een groot sociaal netwerk

Puzzel

Sudoku

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!
20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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Lieke van Rens Horst
trouwen en dat je altijd eerlijk bent,
maar ook dat je erg kunt lachen met
elkaar en dat je er voor elkaar bent
als iemand het moeilijk heeft.

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn beste vriendinnen
mij het beste kennen, want ik vertel
hen altijd alles wat er in mijn leven
gebeurt. Ze zeggen dat ik een open
boek ben, omdat ik veel vertel aan
iedereen.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat was de crematie van mijn opa,
nu alweer bijna vier jaar geleden.
Er werden toen verschillende foto’s
van opa getoond op zijn lievelingsmuziek. Dat was erg mooi om te
zien, maar het maakte me ook erg
verdrietig.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
thuis veel rommel maak. Ik vind het
zelf wel meevallen, maar mijn moeder zegt altijd dat ik overal spullen
laat rondslingeren. Mensen zeggen
altijd dat ik erg sociaal ben, dus ik
denk dat dat mijn beste eigenschap is.

In welke bestaande film zou je
graag willen spelen?
In één van de Marvelfilms, het lijkt
me erg leuk om zo cool geschminkt
te worden.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lieke van Rens
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik jonger was speelde ik het
liefst buiten in de speeltuin met mijn
vriendinnetjes. Ik fietste dan ook
nog rondjes in de buurt. Mijn ouders
moesten me altijd gaan zoeken als
het bijna etenstijd was. Ik had toen
natuurlijk nog geen eigen telefoon.
Als ik nu te laat thuis ben, bellen ze
me wel op of appen ze.

Wat zou je graag nog willen leren
in het leven?

Heb je een bijnaam?
Mijn vriendinnen zeggen vaak ‘Laike’
tegen mij en mijn ouders zeggen
vaak ‘Lieketje’. Maar dat zeggen mijn
ouders alleen als ik lief ben.

Introvert of extravert?
Ik denk extravert, want ik praat
graag en veel tegen iedereen die ik
ken of tegenkom.

Wat vind je het belangrijkste in
een vriendschap?
In een vriendschap vind ik het erg
belangrijk dat je elkaar kunt ver-

De Engelse taal. Ik vind dat soms
nog moeilijk, maar het is wel een
belangrijke taal. Engels is een
wereldtaal en daardoor is het ook
op vakantie handig als je dit goed
spreekt en verstaat.

Wat is je favoriete hobby?
Ik zit sinds mijn 6e op volleybal bij
Hovoc. Ik speel nu in meisjes B1 en
we hebben een superleuk team.
Ik vind het alleen ontzettend balen
dat we nu niet mogen sporten door
corona. Ik hoop echt dat we snel

weer mogen trainen. Toen ik 10 jaar
was zat ik ook nog op musicalles,
dat vond ik ook erg leuk om te doen.
Helaas kon ik het niet meer combineren met het volleybal, aangezien de
les op hetzelfde moment plaatsvond
als de training. Ik heb er toen na drie
jaar musicalles voor gekozen om
alleen met volleybal door te gaan.

Wat is je stopwoordje?
Als iemand iets vertelt dan antwoord
ik heel vaak met: eeeecht?

Ben je te vroeg, te laat of precies
op tijd?
Meestal ben ik te laat bij mijn vriendinnen en dat vinden ze een beetje
irritant. Ik zeg dan altijd: ‘sorry, sorry,
sorry’ en ik heb dan een heel verhaal
waarom ik te laat ben. Daar moeten ze dan meestal wel weer om
lachen. Als ik moet werken of als ik
op school moet zijn, ben ik eigenlijk
wel altijd op tijd.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij Jan Linders in Horst. Dit
doe ik sinds de heropening van de
supermarkt. Ik heb het er tot nu toe
erg naar mijn zin. Ik help bij het vakken vullen en ik help mensen die iets
niet kunnen vinden. Stiekem hoop ik
altijd dat mensen me wat komen vragen, want mensen helpen vind ik erg
leuk om te doen.

Wat is je droombaan?
Ik wil later het liefst in de zorg werken. Ik vind mensen helpen het
leukste wat er is. Het liefst zou ik
bij oudere mensen willen werken.
Zij hebben al veel meegemaakt en
kunnen hier mooie verhalen over vertellen, waar ik weer van kan leren.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Het lijkt me erg vet om quad te rijden in de woestijn. Ik heb namelijk
altijd al willen weten hoe een woestijn eruit ziet en ik wil ook al een
tijdje graag quad rijden.
Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Biebsessies
Je wilt graag je vriendinnen
zien in de vakantie, maar
iedereen moet constant in de
boeken zitten door tentamens
en eigenlijk kun je samen niks
leuks gaan doen, want alles is
dicht. Dé oplossing? Zoals het
in mijn vriendengroep
genoemd wordt: biebsessies.
Want ja, de bibliotheek is wel
open en daar moet gebruik van
gemaakt worden. Dag in dag uit
achter hetzelfde bureau op je
kamer zitten om te leren gaat vervelen, maar het prachtige zicht dat
je hebt vanuit de studeerruimte
in de bibliotheek in Horst zal me
altijd op weten te vrolijken.
Ik ben sowieso een groot fan
van bibliotheken, zeker van die
grote oude met torenhoge houten boekenkasten en trappen
erlangs. En omdat de bibliotheek in ‘t Gasthoês in een oude
kapel gebouwd is, krijgt het een
soortgelijke uitstraling. En helemaal omringt door boeken zit
je meteen in de studeermodus:
motivatie komt bijna als vanzelf
binnenstromen. Zeker als je gezelschap hebt, want samen studeren
is een stuk gezelliger dan alleen.
Je zou misschien denken dat dit
alleen maar afleidend is, maar
omdat iedereen zijn eigen aparte
studie en dus ook ander leerwerk
heeft, is samenwerken niet mogelijk, en kletsen wordt dan dus ook
bewaard voor de koffiepauzes die
we om de zoveel tijd inlassen.

De studeerruimte
in de bibliotheek in
Horst zal me altijd op
weten te vrolijken
En dan nog de heerlijke stilte
die in een bibliotheek heerst.
Af en toe alleen wat gefluister
of het geluid van bladzijdes die
worden omgeslagen: het is een
ideale sfeer voor concentratie.
Mijn vriendinnen en ik hebben er
dus ook al heel wat uren doorgebracht en ik kan dan ook iedere
student zo’n biebsessie aanraden.
En nog een laatste voordeel: er is
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Voorraden aanvullen met 1.000 euro

Serviceclub Groote Horst doneert aan
Voedselbank
Serviceclub Groote Horst heeft 1.000 euro gedoneerd aan de Voedselbank. Ook zijn er drie partytenten
gedoneerd. Deze zouden gebruikt worden voor de winkelwagenactie, die door de coronamaatregelen geannuleerd werd.

Serviceclub Groote Horst (voorheen
Kiwanis Horst aan de Maas) moest voor
de kerstdagen de winkelwagenactie
annuleren. “De verscherpte coronamaatregelen lieten het niet toe dat de vrijwilligers met enthousiasme en passie
voedingswaren verzamelden bij verschillende supermarkten in Horst aan
de Maas. Er waren zelfs al stevige partytenten gekocht om in de buitenlucht

de winkelende mensen aan te spreken
en een donatie voor de voedselbank te
vragen, maar helaas”, zegt de club.
Het motto van Groote Horst is: omdat
elk kind ertoe doet. “Er zijn in Horst
aan de Maas nog steeds gezinnen
met kinderen die moeilijk rond kunnen komen. De Voedselbank helpt
hier een handje en Groote Horst wil ze
hierbij steunen.” Daarom doneerde de

club 1.000 euro aan de Voedselbank
om de voorraden houdbare voeding
aan te vullen. “Bovendien worden de
drie partytenten gedoneerd, zodat de
voedselbank deze op gezette tijden
kan gebruiken. Want, eten moeten we
allemaal en omdat ieder kind ertoe
doet.”
Tekst: Serviceclub Groote Horst

Planten in Ghana

Gemeente doneert honderd bomen aan
Vrienden van Christopher
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Jonge trainer

Thijs van der Burgt nieuwe
trainer SVEB
Voetbalclub SVEB uit Broekhuizenvorst heeft Thijs van der
Burgt (29) als nieuwe trainer vastgelegd voor het seizoen van
2022-2023.

De jonge trainer is geboren in
Liesel en woont op dit moment
in Venlo. Hij heeft zijn EUFA-C
gevolgd binnen de jeugdopleiding van VVV-Venlo en volgt op
dit moment de opleiding UEFA-B.
Van der Burgt is op jonge leeftijd gestart met het trainerschap.
Hij heeft inmiddels zo’n vijf jaar
ervaring als jeugdtrainer binnen de hoogste jeugdteams van
Liessel en FCV-Venlo. Dit seizoen
is hij assistent-trainer bij FCVVenlo. SVEB wordt zijn eerste
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Wij hebben op
dit moment plaats!
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Tekst: voetbalvereniging SVEB
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De gemeente Horst aan de Maas schenkt stichting Vrienden van Christopher honderd bomen. Deze bomen wil
de stichting planten in Ghana.

club als hoofdtrainer. “Voor zowel
Thijs als SVEB is dit een perfecte
match. SVEB geeft jonge talentvolle trainers een kans zich te
ontwikkelen in het trainersvak en
voor Thijs is deze kans een uitgelegen mogelijkheid zijn ambities
als hoofdtrainer waar te maken.
SVEB is verheugd met het feit dat
Van der Burgt heeft gekozen voor
de huidige vierdeklasser”, zegt
de club.

Beleef

de gemoedelijke sfeer van vroeger
Zorgboerderij Aardenhof is een authentieke boerderij
ingericht op kleinschalige dagbesteding voor ouderen.
Zorgboerderij Aardenhof

Frankrijkweg 20 - 5975 PC Sevenum
Telefoon:
06 122 131 12
Email:
info@aardenhof.nl

www.aardenhof.nl

Crist Coppens
Peter Nellen van stichting Vrienden
van Christopher sprak een tijdje geleden de gemeenteraad toe. Deze stichting steunt al meer dan twintig jaar
ondernemende Ghanese vrouwen
die door het planten van bomen een
woestijn proberen tegen te houden.
Door de klimaatverandering verandert
de eens vruchtbare landbouwgrond

in stoffige pof. Door het planten van
de bomen weten de vrouwen water
vast te houden. Ook geven de bomen
vruchten, onderdak en schaduw
tegen de brandende zon. De bomen
zorgen ervoor dat de gronden weer
geschikter worden voor de landbouw.
Wethouder Eric Beurskens: “In Horst
aan de Maas zorgen we goed voor de

wereld om ons heen. Daarom steunen
we graag deze Sevenumse stichting
door honderd bomen te schenken
voor de vrouwen in Ghana zodat we
ook daar een kleine bijdrage aan het
oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem doen. Wij wensen hen
veel succes met hun belangrijke missie.”

Alleen dinsdag 25 januari

Braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Online voorgelezen

Nationale voorleesdagen bij BiblioNu
Voor de negentiende keer vinden De Nationale Voorleesdagen plaats van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari voor de kinderen uit Horst aan de Maas. Het doel van
campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ook bij BiblioNu wordt er aandacht geschonken voor de jaarlijkse nationale campagne,
met onder andere online voorlezen op woensdag 26 en vrijdag 28 januari.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een Durlinger-cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Durlinger 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 23 januari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 27 januari 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Woensdag 26 januari is de aftrap
van De Nationale Voorleesdagen bij
BiblioNu en wordt er van 15.00 tot
16.00 uur online voorgelezen aan kleuters 4 tot 7 jaar uit het prentenboek
van het jaar ‘Maar eerst ving ik een
monster’. Vrijdag 28 januari om 10.00
uur wordt er online voorgelezen aan
peuters van 2 tot 4 jaar uit het boek
van de prentenboek top 10 ‘Vos gaat
een stukje rijden’. “Behalve voorlezen,
wordt er ook gezongen en gespeeld
en dat allemaal vanuit de woonkamer

thuis via Zoom”, zegt BiblioNu. Behalve
de kinderen, zijn ook de ouders, opa’s
en oma’s van uitgenodigd om mee te
doen. “Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van kinderen. Voorlezen is vooral
leuk en gezellig. Door de liveverbinding ontstaat er interactie tussen de
voorlezer, de kinderen en de ouders.”
Alle peuters en kleuters die lid worden
van BiblioNu tijdens de Voorleesdagen
krijgen een klein cadeautje. Voor meer
informatie, kijk op www.biblionu.nl
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Horizontaal 1. Jachtluipaard. Eetgelegenheid. Kerel. Soort hoed 2. Wilde haver. Bijbelse figuur. Deel van olifant.
Waterplaats. Transformator. 3. Bij elkaar. Regiment infanterie. Defensiegemeenschap. Onzin. Agent. Slee.
4. Gewicht. Getier. Oud-Noorse goden. Schrijfmiddel. Nagemaakt. Kledingstuk 5. Alom. Bevel. Keurgroep. Luizenei.
Plezierreiziger. 6. Klein. Wintersporter. Steekwapen. Rijtoer. Boerderij 7. Autoped. Orgelregister. Herfstbloem.
Klein slokje. Inkeping 8. Midden. Egyptisch heerser. Dikvloeibaar. Denksport. Oude maat 9. Steek. Filmprijs.
Militaire rang. Strijdperk. Overtijd 10. Als voren. Aangenomen. Bijenhouder. Kwalijke reuk. Gescheiden.
11. Deel van bijenkast. Rilling. Besef. Beproever. Profeet 12. Jenever. Afrikaans land. Houtsoort. Met alle geweld.
Verlaagde toon. 13. Amerikaanse zanger. Franse plaats. Uitvlucht. Zware bijl. Optocht 14. Landtong. Wapenschouw.
Deel van ziekenhuis. Afsluitmiddel. Wedloop. Technische titel 15. Deel van kachel. Vanwege. Dans.
Fijngemaakt eten. Ter herinnering. Later 16. Vioolbouwer. Schietwapen. Bloem. Prik. Iers Republikeins Leger.
17. Roeiwedstrijd. Bouwmateriaal. Opschudding. Feest.

nieuwe
partner

Johan Arts (35) woonachtig
in Boedapest, is per 1 januari
2022 toegetreden als
partner bij Lenssen Advies.
Johan is als kantoorleider
verantwoordelijk voor de
vestiging in Boedapest
(Hongarije) en tevens eindverantwoordelijk voor de
afdeling corporate finance.

Lenssen Advies met tevens vestigingen in Peel en Maas,
Venray en Horst aan de Maas is actief op het terrein van
accountancy, juridisch- en belastingadvies, salaris- en hrm
advies alsmede corporate finance.

Verticaal 1. Scheepsromp. In samenwerking met. Wandelplaats. Deel van viool 2. Afscheiding. Rijgsnoer. Reiszak.
Persoonlijk vnw. 3. Verdieping. Ongevuld. Belastingbedrag 4. Vat met hengsel. Atletiekschoen. Schop.
Absolute atmosfeer 5. Aftrek. Waterplantje. Griekse letter. Kleur 6. Zangstuk. Beminde. Aanhouding.
7. Sinaasappelsap. Landbouwwerktuig. Tennissterm. Bui. Ter attentie 8. Voorzetsel. Raad eens. Verbond.
Kneedbaar mengsel 9. Urn. Karakter. Telwoord. Nikkel 10. Dicht bijeen. Rimpel. Greppel. Politieke partij. 11. Nonsens.
Bijbelse figuur. Gif. Muziekterm 12. Lefschopper. Zijne Majesteit. Loopvogel. Slordige vrouw. 13. Afslag. Kracht.
Duizend 14. Bouwval. Sprookjesfiguur. Vogelproduct. Voetbekleding 15. Gierigaard. Geneesmiddel. Vlaskam. Indien.
16. Vordering. Kampeergerei. Gebaar. Bruine verfstof 17. Onbekende. Vermoeid. Vleesstokje. Plezier achteraf.
18. Destijds. Handigheid. Keukengerei. Zogenaamd 19. Noot. Vol kieren. Vrouwelijk dier. Overdreven.
Godsdienstige groep 20. Gebreide stof. Huilebalk. Steler 21. Gravure. Uitroep van opluchting. Verlichtingsmiddel.
Met het genoemde 22. Brandgang. Bloeiwijze. Muziekplaat. Heks. 23. Vis. Naaigerei. Oprijlaan 24. Voegwoord.
Stamboekvee. Watergeest. Inrit 25. Uverig. Verharde huid. Valies. Aan het genoemde.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 13 januari 2022 was:

Johan is als corporate finance adviseur de strategische
gesprekspartner voor ondernemers in binnen- en buitenland.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Johan of
een van zijn collega’s van Lenssen Advies.

www.lenssenadvies.nl

En de winnaar is: Toos Timmermans-Mulders uit Broekhuizen.
Van Harte Gefeliciteerd met een Kruidvat-pakket t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Kruidvat Horst!
De winnaar van de puzzel in Hallo Horst aan de Maas van 6 januari 2022 was: Mw. Maria Nelissen-Aerts uit Horst.
Nog Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Keurslagerij Crist Coppens in Horst!
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

11.00

16.15

10.30
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Apotheek

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Melderslo

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Meterik

Gebiedsteams

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		
zondag
Heilige mis
09.30
		
zondag
Heilige mis
11.00
		

Swolgen

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Sevenum

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

dinsdag
Heilige mis
16.00
		
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

15.00
16.00

10.00

Portie dieppolaire lucht

Weer in Horst aan de Maas

We kunnen deze week vooral op de
donderdag en vrijdag een speldenprikje
van de winter voelen. Het hogedrukgebied trekt zich tijdelijk iets verder terug
op de Atlantische Oceaan. Er komt dan
tijdelijk een portie diep-polaire lucht
vanaf Scandinavië onze kant op en dit
zorgt voor een koude noordwestelijke
stroming met ook plaatselijk een winterse bui. Vanaf komend weekend schuift
het hogedrukgebied echter weer op naar
de positie waar het al twee weken ligt.
De kern komt dan net ten zuiden van
onze omgeving te liggen en zorgt voor
vaak windstille condities. De lucht is
vochtig, waardoor mist nooit ver weg is.
Het blijft meestal droog en de temperatuur schommelt rond 5 graden overdag
met net een graadje vorst in de nacht.

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

21 t/m 23 januari
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

24 t/m 27 januari
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

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

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren,
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER
die van techniek houdt en vooruit kijkt

Ben jij de technische man of vrouw die graag met geavanceerde machines werkt en een rol wil spelen in de
groeiambitie van abbGrowers om binnen 2 jaar de “state of the art” verpakker van Europa te worden?

Dan zoeken wij jou!
Want jij bent gefocust op het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde verpakkingslijnen.
Jij kijkt vooruit en zorgt er voor dat mogelijke storingen worden voorkomen door preventief onderhoud en
structurele verbeteringen aan de lijn. En als er dan toch technische storingen optreden, los jij ze met je team op.
Jij haalt plezier uit het samenwerken met je collega’s om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Als technische probleemoplosser, ben jij van het grootste belang in ons bedrijf, omdat wij zo met elkaar de
gesorteerde verpakte blauwe bessen in perfecte staat, aan de klant kunnen leveren.

MANAGER EXPEDITIE EN
WAREHOUSING
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste en motiverende leider. Je bent in staat om anderen op
een energieke wijze te overtuigen en mee te krijgen in veranderprocessen. Daarnaast beschik je vanzelfsprekend
over sterke analytische en communicatieve vaardigheden.

ijf met mensen die gemotiveerd
Wil jij werken in een groeiend en dynamisch bedr
isch, flexibel en dynamisch zijn
zijn en met beide voeten op de grond staan, prakt
en herken je jezelf in ons verhaal?
Stuur dan je reactie naar
of hr@abbgrowers.com
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst
rek!
gesp
We gaan graag met jou in

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Meer weten? Kijk dan op onze website: www.abbgrowers.com/nl/vacatures/
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