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Of het nu onenigheid is over welk voetbalteam het beste is of wie er niet mee mag doen met tikkertje: ruzie op het schoolplein is niet leuk. Dat vinden ze ook op
basisschool De Wouter in America. Daarom zijn daar sinds kort elf mediatoren actief: leerlingen van groep 7 en 8 die conflicten op het schoolplein helpen oplossen.
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Aanlever
tijden HALLO
met kerst
In verband met kerst verschijnt
nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas op woensdag 23 december
in plaats van op donderdag.
Ook de aanlevertijden van
persberichten en advertenties zijn
daarom gewijzigd.
Advertenties dienen uiterlijk
maandag 21 december om
17.00 uur ingestuurd te zijn via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Persberichten, teksten en foto’s
kunt u tot maandag 21 december
12.00 uur aanleveren.
Deze mag u sturen naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Mieke van Doremaele, Bjorn van
Lipzig, Roy Smedts en Lynn Schurink
(allen elf jaar), zijn vier van deze
mediatoren. Sinds een week draaien
ze afwisselend in groepjes van twee,
herkenbaar in gele hesjes, dienst
tijdens het speelkwartier. Ze vormen
de oren en ogen op het schoolplein,
want de juffen en meesters kunnen nu
eenmaal niet alles zien, leggen ze uit.
Het inzetten van de mediatoren maakt

deel uit van het concept Vreedzame
School. “Dit is een methode waarmee
we leren naar elkaar te luisteren en
hoe we beter met elkaar om kunnen
gaan”, vertelt Lynn. Zien of horen de
mediatoren dat er ergens ruzie wordt
gemaakt, dan gaan ze samen met de
ruziemakers in gesprek om te proberen
de problemen op te lossen. Ze hanteren
daarbij drie regels.
Lees verder op pagina 03
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Project met virtual reality

‘Alsof je middenin een vluchtelingkamp staat’
Hoe is het om in een vluchtelingenkamp in Jordanië te leven? Hoe ziet
het leven daar eruit? Bij het Dendron College in Horst kunnen leerlingen dit
in de pauzes zelf ervaren door middel van virtual reality. In aanloop naar de
kerstviering die in het thema staat van vluchtelingen startten drie leerlingen
dit project samen met een leraar.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente
Auto Arena
gehele gemeente
Hubo Sevenum
voor alle dorpen behalve
Griendtsveen, Meerlo, Swolgen
en Tienray

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

Met een bril waarop een film wordt
afgespeeld en een koptelefoon op
waan je je in het Za’tari vluchtelingen
kamp in Jordanië. Hier volg je Sidra,
een 12-jarig meisje dat samen met
zo’n 84.000 andere vluchtelingen uit
Syrië in het kamp verblijft. Je zit naast
haar in de klas, loopt met haar mee
door de sportschool en kijkt mee hoe
haar moeder een maaltijd bereid. “Wij
laten doormiddel van virtual reality
aan leerlingen en leraren zien hoe
het is om in een vluchtelingenkamp
te wonen”, vertelt Yorn Thijssen (15).
Samen met Jeroen van Hegelsom (15)
en Sjoerd Boumans (16) werd hij door
docent Nederlands en levensbeschou
wing Martijn Janssen gevraagd om te
helpen met dit project.

Aandacht vragen
voor vluchtelingen

echt aangerend om de eerste te zijn”,
aldus Yorn.
Het project is afgelopen week een
paar dagen te bewonderen geweest
in aanloop naar de kerstviering van
de school op vrijdag 18 december.
Deze viering staat in het teken van
vluchtelingen. Yorn: “Met dit project
willen we ook aandacht vragen voor
de situatie van vluchtelingen in een
kamp. Door het filmpje kunnen mensen
hopelijk beter inzien hoe het er echt
aan toe gaat in zo’n kamp, om zo meer
begrip te krijgen voor vluchtelingen.
De meeste leerlingen die het filmpje
gezien hebben, vonden het heel
indrukwekkend. Dat is precies wat we
hopen te bereiken.”

Maar behalve het actuele thema,
is het ook de techniek die de jongens
zo aanspreekt. Alle drie volgen ze het
profiel natuur en techniek en willen
ze later iets met techniek gaan doen.
“Virtual reality is zo interessant, omdat
het nieuw is”, legt Sjoerd uit. “En
het is in de toekomst voor heel veel
dingen te gebruiken. Stel je voor dat
je dit in de geschiedenisles gebruikt.
Dan hoeft de leraar niet meer alles
te vertellen, maar kunnen leerlingen
ook gebeurtenissen uit de geschiede
nis bijna zelf meemaken met zo’n bril
op. Dan sta je er middenin en leer je
ook nog eens veel meer.” Yorn voegt
toe: “Virtual reality wordt heel groot,
denk ik. Nu wordt het bijvoorbeeld al

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

“Door de bril lijkt het of je echt in
het kamp bent, je kunt helemaal om je
heen kijken alsof je er middenin staat”,
legt Yorn uit. In de pauzes kan iedereen
die dat wil plaatsnemen op een stoel
in het houten hokje dat gebouwd is
in een hoek van de aula. “Sommige
mensen zien er een kerststal in, maar
het is een hutje zoals die ook in vluch
telingenkampen staan”, lacht Yorn. In
het hutje bekijken geïnteresseerden
het filmpje via een bril. “We krijgen
heel veel leuke reacties. Iedere pauze
zit er wel een rij met mensen die graag
een kijkje wil nemen. In de onder
bouwpauze komen de leerlingen zelfs

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn

Maak kans op een mooi kerstpakket

Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Marieke Vullings
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Wim Coenen, Anne Gubbels,
Niels van Rens, Berend Titulaer en
Rosanne Vromen
Fotografie
Jos Derks en Bas Kleuskens

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

gebruikt in een ziekenhuis in Utrecht,
om langdurig zieke kinderen het gevoel
te geven dat ze gewoon thuis zijn.”
De jongens schatten in dat zij een
van de weinige scholen zijn die al bezig
zijn met virtual reality. “Nu hebben we
nog zo’n bril van Samsung in bruikleen,
maar hopelijk gaan ze op het Dendron
College ook zelf apparatuur aanschaf
fen. Onze docent Martijn Janssen is in
ieder geval al hard bezig om de school
te overtuigen van het educatieve nut
van virtual reality”, aldus Yorn. In de
toekomst willen de leerlingen zelf ook
bezig blijven met deze techniek. Sjoerd:
“Misschien kunnen we straks zelf ook
zo’n filmpjes gaan opnemen, dat zou
helemaal mooi zijn.”

Stem nu op de HALLO Kerst top 10
De eerste week om te stemmen op de HALLO Kerst top 10 is alweer voorbij. Ook komende week kun je jouw favoriete kerstliedjes nog bekendmaken.
Met jouw stem maak je kans op een mooi kerstpakket van boerderij ’t Platteland ter waarde van 50 euro.
Op nummers als Driving Home
for Christmas van Chris Rea, Flappie
van Youp van ‘t Hek en Wham’s Last
Christmas wordt zoals ieder jaar veel
gestemd. Maar ook lokaal bekendere
nummers zoals Oh Santa van de
Afterpartees zijn dit jaar populair.
Vergeet niet, stemmen kan ook op de

nieuwste kerstliedjes. Als je favoriete
nummer niet in de lijst voorkomt, kun
je deze altijd toevoegen.
Staat jouw liedje dit jaar nog niet
in de top? Of staat je favoriet juist hoog
en wil je ‘m daar houden? Breng nu
je stem uit op je favoriete kerstliedjes
en maak daarbij ook nog eens kans

op een goed gevuld kerstpakket van
boerderij ’t Platteland ter waarde van
50 euro.
Wat moet je doen? Tot maandag
21 december 12.00 uur kun je
je stem bekendmaken via onze
website. Vergeet niet je motivatie
in te vullen voor je nummer één.

Onder de inzendingen verloten we
het kerstpakket. In de uitgave van
23 december presenteren we de
HALLO Kerst top 10. De liedjes zijn
dan uiteraard ook op onze website te
beluisteren. Ook de winnaar wordt dan
bekendgemaakt. Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN,
ROLLUIKEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
Aanbieding

n
en, glasservice, horramen en -deure

Ook voor zonwering

Tien-rittenkaart zwemmen
incl. consumptie

€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:
Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

www.halloaanbieding.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Lekkere pasteitjes!

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Imkervereniging Horst e.o.
ontvangt Koninklijke Erepenning
Imkervereniging Horst e.o. heeft op zaterdag 12 december een Koninklijke Erepenning ontvangen uit
handen van burgemeester Kees van Rooij. De vereniging kreeg de erepenning ter gelegenheid van zijn
honderdjarig bestaan en als symbool van respect en waardering die de koning heeft voor de bijzondere
verdiensten van de vereniging. “Imkervereniging Horst e.o. is een vereniging die midden in de maatschappij
staat en waarvan de leden door het houden van bijen bijdragen aan de diversiteit in natuur en economie”,
aldus burgemeester Kees van Rooij. De Erepenning werd tijdens de Ambrosiusviering van de vereniging in
café De Leste Geulde in Horst uitgereikt.

Geen Glaze Hoes in Horst

bezorger Sevenum m/v
Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl

ZONDAG

Ut Glaze Hoes in Horst gaat dit jaar definitief niet door. Dat heeft de organisatie van het evenement donderdag 10 december bekendgemaakt.
Al eerder werd besloten het
stemmen op de vijf goede doelen van
dit jaar, te stoppen. De stemprocedure
bleek, ook na aanpassingen
aan het systeem, nog steeds
onregelmatigheden te bevatten. Nu
geeft het bestuur van de organisatie
aan dat het niet gelukt is om drie dj’s
te vinden voor de 24-uurbezetting

van Ut Glaze Hoes. “Enige weken
geleden hebben twee van de drie dj’s
zich om volstrekt plausibele redenen
moeten afmelden. De organisatie heeft
alles in het werk gesteld om twee
vervangers te vinden, wat tot vandaag
niet is gelukt”, aldus het bestuur. Maar
één dj inzetten was geen optie volgens
de organisatie evenals een wisseling

OPEN

van dj’s. “Er is veel tijd en energie
gestoken in dit evenement door de
organisatie en de vijf goede doelen.
Dit maakt het genomen besluit extra
zuur. Begin volgend jaar wordt er
gewerkt aan een nieuwe start, zodat
we de vervelende gang van zaken
van 2015 snel achter ons kunnen
laten.”

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

Bezoek
onze
mooie
kerstshow!

Vervolg voorpagina

Plezier en geen ruzie op
het schoolplein
Roy: “We doen ons best problemen
op te lossen, we schelden niet en we
laten elkaar uitpraten.”
Mediator word je echter niet
zomaar. Ze hebben allemaal een solli
citatiebrief geschreven en een speciaal
lesprogramma gevolgd. Tijdens de
lessen is er een stappenplan opgesteld
waar de kinderen zich aan moeten
houden als ze met de ruziemakers om
de tafel zitten. Dit doen ze overigens
altijd apart van de klas in een kantoor
tje. Lynn: “Wij mogen geen oplossing
geven. Het is de bedoeling dat de
kinderen daar zelf mee komen.” Als het
nodig is wordt daar een leerkracht bij
ingeschakeld. De vier hebben zich voor

namelijk aangemeld omdat ze het leuk
vinden met anderen om te gaan. “Al is
het soms ook wel moeilijk, vooral met
kleine kinderen”, geeft Bjorn toe. Roy:
“Ik vind het leuk wanneer we plezier
op het schoolplein hebben.”

Eerste ervaringen
erg positief
“Ruzie is nooit fijn”, voegt Mieke
toe. Lynn geeft aan dat ze er al veel
van geleerd heeft. “Je moet wel
serieus blijven, anders kun je het
conflict niet oplossen.” Directeur
Ruud Leurs laat weten dat de eerste
ervaringen erg positief zijn. “We zien

dat de kinderen de mediatoren
weten te vinden. Zij krijgen zo echte
situaties aangeboden waardoor ze
het stappenplan dat ze bij iedere
mediatie gebruiken beter onder de knie
krijgen. Logistiek gezien is er nog een
beetje zoekwerk. Waar leggen we de
hesjes op een handige plek neer? In
welke rustige ruimte kan de mediatie
plaatsvinden? Deze afstemming kan
in de huidige oefenfase worden
opgepakt. De kinderen, de mediatoren,
onze ouders en het team zijn
enthousiast. We zien dat de kinderen
zich medeverantwoordelijk gaan
voelen voor een prettig schoolklimaat.
Dit willen we omarmen en uitbouwen.”

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

www.autoonderhoudplan.nl/horst
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Regionale woonafspraken

‘Samenwerken heeft altijd voordelen’
Horst aan de Maas is de enige gemeente in Noord-Limburg die niet te veel woningen heeft gebouwd ten
opzichte van de huishoudensgroei. Dat wordt duidelijk uit de regionale structuurvisie wonen voor de provincie
Noord-Limburg. Wethouder Bob Vostermans: “Dit bevestigt dat Horst aan de Maas op de goede weg is met bouwen
naar behoefte, maar er blijven nog steeds opgaves voor de toekomst.”

Muziek maken en
geld verdienen voor
Serious Request
De Muzikantine, leerlingen van het Dendron College en Rowwen Hèze
hebben de koppen bij elkaar gestoken voor een muzikaal project.
Het resultaat is het nummer Niemandsland dat op vrijdag 18 december
tijdens de kerstviering op het Dendron College gepresenteerd wordt.
De opbrengst daarvan uit cd’s en downloads gaat naar jongeren in
oorlogs- en conflictgebieden, het goede doel van Serious Request dit jaar.
De muzikale kruisbestuiving
t ussen Rowwen Hèze, de Muzikantine
en leerlingen van het Dendron is
aangezwengeld door gemeente Horst
aan de Maas. Omdat het Glazen Huis
voor het eerst in Limburg (Heerlen,
red.) staat, wilde deze wat doen.
Cleo Schatorjé van de gemeente:
“Je wilt niet dat alleen Heerlen in
beweging komt, maar heel Limburg.
Als ik hier in de gemeente om me
heen kijk zie ik veel toffe bandjes en
singer-songwriters en noem maar
op. Toen hebben we het initia
tief genomen om die bij elkaar te
brengen en zo een leuk product voor
Serious Request te realiseren. Dat is
Niemandsland geworden.”
Jack Poels en Tren van Enckevort
schreven vervolgens de tekst en
muziek van het nummer. De inspi
ratie hiervoor vormden gedichten
en persoonlijke boodschappen van
leerlingen van het Dendron College.
“Dat hebben ze als vertrekpunt
genomen om aan Niemandsland
te gaan werken”, zegt Bram Jacobs
van De Muzikantine. “De gedichten
van de leerlingen gingen naar Tren
en Jack. Die hebben er een demo
van piano en zang van gemaakt.
Met die demo zijn we hier met een
bandje in De Muzikantine aan de slag
gegaan”, aldus Jacobs. De leden van
de band komen uit het netwerk van

De Muzikantine en komen uit Horst
aan de Maas. Om Niemandsland af
te maken was er vervolgens nog
behoefte aan een koor van Dendronleerlingen. Uiteindelijk is de plaat met
een koor van acht van hen tot een
goed einde gebracht. “Het doel was
vooral om actief met het thema bezig
te zijn. Het is mooi dat het ook nog
wat op gaat brengen”, vertelt Jacobs.
Een van de leerlingen uit het koor
is havo-leerling Elle van den Beuken
(12). “Ik denk dat het een mooi lied
is geworden. Omdat we het samen
hebben gedaan was het helemaal
niet eng. Als ik het terugluister ben
ik best wel trots dat ik er aan mee
heb gedaan”. Ook Jeroen Baltussen
(15) uit vmbo-3 zingt mee. “Het is
superleuk om met iemand van
Rowwen Hèze samen te werken.
Je ziet ze normaal gesproken alleen
op het podium staan”, zegt de leer
ling die in zijn vrije tijd al carnavals
nummers zingt. Niemandsland wordt
komende vrijdag tijdens de kerst
viering op de school gepresenteerd.
Het thema van de viering is ‘Op de
vlucht’ en sluit aan bij het muzi
kale project. Het nummer is ook op
video opgenomen; hiervan worden
tien dvd’s geveild. Niemandsland is
binnenkort verder te downloaden op
iTunes. Alle opbrengsten gaan naar
Serious Request.

Provincie Limburg heeft de
gemeentes in Noord-Limburg
opgedragen samen te kijken naar het
thema wonen. Met het rapport over de
regionale structuurvisie wonen wil de
provincie samen met de gemeentes als
regio randvoorwaarden opstellen voor
een gezonde woningmarkt, waardoor
de gemeentes op lokaal niveau tot
besluiten en acties kunnen komen.
Uit de cijfers blijkt dat alle gemeen
tes hun nieuwbouwplannen terug
moeten brengen, behalve Horst aan
de Maas. Waar de overige gemeentes
uit Noord-Limburg allemaal te veel
bouwplannen gemaakt hebben, heeft
Horst aan de Maas zelfs nog ruimte
over voor nieuwe plannen. “En dat
voelt prettig”, vertelt wethouder Bob
Vostermans van Horst aan de Maas.
“Maar ook voor ons is het positief
dat er regionale afspraken gemaakt
worden. Wij staan er beter voor dan de
andere gemeentes in de regio, maar
samenwerken heeft altijd voordelen.
Zo zien we veel bewegingen van men
sen die van en naar onze gemeente

verhuizen. Als er bijvoorbeeld in
Venray veel te veel gebouwd wordt,
dan heeft dat ook consequenties voor
Horst aan de Maas.” Eén van de peilers
in de regionale structuurvisie Wonen
is nieuwbouw naar behoefte. Iets
waar in Horst aan de Maas al een hele
tijd rekening mee gehouden wordt.
Vostermans: “De laatste jaren proberen
we voordat we ergens gaan bouwen,
eerste de behoeftes te peilen. Vroeger
ging dit nog wel eens andersom.”
Een andere reden voor de positieve
cijfers voor Horst aan de Maas is dat
de gemeente een actief grondbeleid
voert. “Zo houden we de regie”, aldus
Vostermans.
De opgave voor de toekomst ligt
voor Horst aan de Maas dan ook niet
zozeer bij nieuwbouw, maar meer bij
de kwaliteit van de bestaande bouw
in de gemeente. In de regionale
structuurvisie roepen de gemeen
tes op nog eens goed te kijken naar
alle woningen die er al zijn. Zijn
deze huizente verduurzamen? Of
levensloopbestendig te maken? Deze
bestaande woningen zijn niet in
bezit van de gemeente, maar haar
taak ligt hierbij in helpen van de
eigenaren van de woningen. “Op dit
moment zijn we over deze thema’s

in gesprek met woningcorporaties.
Levensloopbestendigheid en duurzaam
heid zijn belangrijk, want in de toe
komst gaat onze samenleving steeds
meer uit ouderen en steeds minder
uit jongeren bestaan. Daar moeten de
huizen in de gemeente dan wel op
uitgerust zijn.” Tot die tijd zijn er nog
veel jongerenin Horst aan de Maas op
zoek naar betaalbare huurwoningen.
“Wij merken dat het vooral voor jonge
ren moeilijk is om aan een huurwoning
te komen”, legt Vostermans uit. “Vaak
verdienen ze te veel om in aanmerking
te komen voor een sociale huurwoning,
maar te weinig om een hypotheek te
krijgen. Voor deze doelgroep zijn we
dan ook hard op zoek naar oplossingen.
Tijdelijke huurwoningen zouden hierbij
een oplossing kunnen zijn.” Maar niet
alleen jongeren, ook statushouders en
arbeidsmigranten die zich definitief in
Horst aan de Maas gaan vestigen zijn
een doelgroep waarmee Horst aan
de Maas rekening dient te houden in
haar woonplannen. In het voorjaar
komt wethouder Vostermans met
een Masterplan wonen, waarin naar
aanleiding van de regionale structuur
visie concrete plannen over het thema
wonen voor Horst aan de Maas zijn
opgenomen.

Vluchtelingen in kerststal
Een kerstverhaal met vluchtelingen. Niet meteen het onderwerp die je zou bedenken voor een kerststuk. Toch
koos Werkgroep Levende Kerststal van Jong Nederland Horst voor dit thema in zijn kerstverhaal.

KOOPZONDAG
20 DECEMBER

PSSST....
KERSTMANNEN
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?
• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN
ALLES MOOI
VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES
EN HEREN

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

In het atrium van de Lambertuskerk
in Horst staat dit jaar weer de levende
kerststal. Verschillende acteurs van Jong
Nederland Horst brengen in deze stal
een verhaal ten gehore. Het toneelstuk
moet niet simpelweg het traditionele
kerstverhaal zijn, maar het moet een
leuke toevoeging hebben vindt de
organisatie. Omdat de laatste maanden
de vluchtelingen volop in het nieuws
zijn, was dit een mooie gelegenheid
om deze groep te verwerken in een
hun voorstelling.
Ger Hagens, een van de organisato
ren van de levende kerststal: “Maria en
Josef lopen in het toneelstuk, met hun
ezel, door de stad. Naast hen staat dan

een menigte vluchtelingen die aan het
wachten is op onderdak. Maria en Josef
kunnen nergens terecht. Ze stranden
in Horst. Dan kijken we weer naar de
actualiteit. Ook hier kunnen vluchtelin
gen moeilijk onderdak vinden.” Vorig
jaar verliep het toneelstuk onbedoeld
anders dan gepland. Ger: “We zitten elk
jaar, als acteur, al klaar in de kerk wan
neer de mis begint. Vorig jaar konden
we dit niet halen omdat enkele acteurs
te laat kwamen. We hebben toen
bedacht om gewoon midden in de mis
als groep binnen te komen. Hierdoor
kregen wij natuurlijk de volle aandacht.
Geluk bij een ongeluk. Dit jaar gaan we
dit zeker weer doen.”

Niet alleen het toneelstuk is
nieuw, ook de kerststal. “Elk jaar
sjorden we met touw de balken in
elkaar”, zegt Ger. “Dit jaar hebben
we speciale balken aangeschaft die
gewoon met schroeven en bouten
in elkaar gezet kunnen worden.
Hierdoor gaat alles veel sneller
en hebben we 50 procent minder
vrijwilligers nodig.”
Na het kerstverhaal kunnen
bezoekers en verenigingen een
kerstboom adopteren. Deze
kerstboom kan vervolgens versierd
worden. De opbrengst gaat naar een
goed doel. De organisatie moet nog
bepalen welk goed doel dit wordt.
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Verhalen van Ter Peel

‘We blijven investeren in deze
mensen’
6/6

In de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord verblijven 300 gedetineerden, ieder met zijn eigen
verhaal. Voor de dagelijks gang van zaken zijn ongeveer 180 medewerkers verantwoordelijk. HALLO Horst aan
de Maas vroeg zich af wat hen drijft en wat hun verhaal is. In deze slotaflevering: Anita Suijkerbuijk,
casemanager.

baan zijn gecombineerd. Er zijn in
totaal zeven casemanagers in PI Ter
Peel, die worden ondersteund door
een backoffice. Voor elke gedetineerde
wordt een detentie- en reïntegratieplan
opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak
met de reclassering. Anita: “Er moet
veel geregeld worden wanneer
iemand in detentie verblijft. Krijgen ze
een uitkering? Dan moet die worden
stopgezet. Als ze in een huurhuis
wonen, moet er iets geregeld worden
zodat de huur doorbetaald kan worden.
Gegevens worden uitgewisseld met
de gemeente waar ze ingeschreven
staan. Zo wordt voorkomen dat een
gedetineerde nadat ze weer vrij is,
opnieuw in de problemen raakt. De
samenwerking met gemeente en
reclassering is cruciaal.”

Zelf tot inzicht komen

Anita Suijkerbuijk
toegewezen. Deze begeleidt haar vanaf
het moment dat zij binnenkomt totdat
ze weer weggaat. Wie langer dan zes
maanden in een gevangenis verblijft
krijgt een gefaseerd traject aangeboden
waarin de gedetineerde wordt begeleid
tot aan haar vrijlating.
“Een casemanager is als het ware

een tussenpersoon, hij of zij bemiddelt
tussen binnen en buiten”, legt Anita
Suijkerbuijk (57) uit. Het werk van
een casemanager is een combinatie
van twee functies: medewerker
maatschappelijk dienstverlener en
trajectbegeleider. Voorheen waren dit
twee aparte functies die nu in één

Stimuleren
Anita startte 35 jaar geleden
haar carrière in het gevangenis
wezen als portier. Uit nieuwsgie
righeid bezocht ze een open dag.
“Ik wilde eigenlijk met de opleiding
verpleegkunde starten. Totdat ik een
vacature zag voor portier. Ik dacht:
als ik naar de open dag ga, zie ik in
elk geval eens een gevangenis van
binnen.” Het werk bleek echter zo
interessant te zijn, dat ze besloot de
interne opleiding te gaan volgen.
“Ik probeer met dit werk gedeti
neerden tot inzicht te laten komen.
Vaak haal ik het spreekwoord aan:
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet’. Dit kan
ze aan het denken zetten en ver
bindingen leggen met hun eigen
situatie. Dan vraag ik hen: Hoe zou jij
reageren als iemand jouw oma een
tas van de schouder trekt en er mee
vandoor gaat? Tegenwoordig wordt
het slachtoffer ook meer betrokken
bij de reïntegratie. Er wordt gekeken
naar wat de dader bijvoorbeeld
nog voor het slachtoffer kan doen.
Zo zien ze wat de gevolgen zijn van
hun daden.”
Volgens Anita haalt ze haar
voldoening uit kleine dingen. “Ik wil
graag mensen positief stimuleren,
daar draait het voor mij om.”

Geldig van 14 t/m 19 december 2015

Stel, je komt in de gevangenis
terecht: wat gebeurt er dan met
je uitkering? Je huurwoning en je
verzekeringen? Zaken waar je niet
bij stilstaat, maar die wel geregeld
moeten worden.
Elke gedetineerde krijgt daarom
bij binnenkomst een casemanager

De gedetineerden krijgen tijdens
hun verblijf trainingen aangeboden,
zoals cognitieve vaardigheidstrainingen.
“Voor een gedetineerde is het belang
rijk om zich af te vragen: ‘Wat kan mij
helpen om straks, als ik weer buiten
ben, sterker te staan?’ Veranderingen
kun je niet opleggen, ze moeten eerst
zelf tot inzicht komen.” Anita heeft
zowel met mannelijke als vrouwelijke
gevangenen gewerkt en ziet duidelijk
de verschillen. “Een vrouwelijke gede
tineerde bedenkt wat ze kan leren van
haar periode in de gevangenis, zodat ze
er als persoon sterker uit kan komen.
Ze zijn blij dat ze een kans krijgen.
Mannen bekijken een detentie vaak
wat luchtiger en willen alleen weten
wat het hen oplevert. Ons uitgangspunt

is dat we niemand laten vallen, maar
blijven investeren in deze mensen
zodat ze het straks alleen kunnen
redden. Ze zitten soms in zak en as.
We leren ze naar de toekomst te
kijken en blijven ze motiveren.”

Geitjes in de winter
Temperaturen van 15 graden overdag, bomen en struiken in de knop: het lijkt alsof we de winter hebben
overgeslagen en al in de lente zijn beland. Kleine geitjes in een stal versterken dit gevoel nog meer. Aan de
Van Douverenstraat in Horst is namelijk afgelopen week een geitjesdrieling geboren. En dat is toch wel
bijzonder voor deze tijd van het jaar.
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Dankjewel lieve mensen…..
voor alle blijken van medeleven tijdens het ziekzijn
en overlijden van

Jeu Wijers
De vele kaarten, het bezoek, de lieve woorden, omhelzingen
en een mooie afscheidsdienst zijn een grote steun voor ons
in deze moeilijke tijd. De gulle gaven zijn gedoneerd
aan het Longfonds en KWF Kankerbestrijding.
Maria Wijers-Absil
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
het medeleven, de kaarten, bloemen en lieve woorden
na het overlijden van ons mam, oma en super-oma

Nel Vergeldt-Vergeldt
Dit alles was voor ons een grote steun.
Jo
Christien en Henk
Leon en Loes
Klein- en achterkleinkinderen

Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn
op zoek naar een cursusleid(st)er
beeldhouwen. Voor informatie kunt
u bellen met de voorzitter, Jos Weijs
06 55 19 57 14.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Biedt zich aan om ± 2,5 uur te
poetsen. Tel. 06 13 93 39 24.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.
Te koop kerstbomen.
Doolgaardstraat 33, tel. 077 398 54 02.

Wij hebben afscheid genomen van onze zangersvriend

Eed Claassens
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Horster Mannenkoor

“Ut mos ni moge”
Na een kort, maar heftig ziekbed, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en trotse oma

Agnes Camps - Derkx
echtgenote van

Eed Camps

*Veulen, 22 september 1948,

† Sevenum, 11 december 2015

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de vele brieven, kaarten,
telefoontjes, bloemen, bezoekjes en de gulle donaties
voor stichting Kika. De overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden
en bij de uitvaart

El Geurts - van Gassel

Sevenum: Eed
Horst: Edith en Stefan
Vera, Sven, Finn
Sevenum: Geerhard en Judith
Tjerk, Tjitske, Tjeerd, Jens
Melderslo: Ankie en Patrick
Anne, Els, Fien, Emma
Horst: Silvia en Stefan
Freek, Lotte

waren hartverwarmend.

Sevenum, 11 december 2015
Erdbrugweg 13, 5975 RH Sevenum

Ook willen wij iedereen bedanken
die er afgelopen 2 jaar tijdens het
ziekteproces altijd voor haar waren.

Wij hebben op donderdag 17 december afscheid van haar genomen.

Dré Geurts,
Juul en Merel,
Sjors en Eva

MEDEDELING

Wie je in je hart bewaart
blijft altijd dichtbij

Vanwege het overlijden van osteopaat Adri Raaijmakers zal in de
toekomst Rowan van Berlo zijn werkzaamheden overnemen.
Adri Raajimakers was de collega van Harjan van Berlo.
Vanaf heden zijn Harjan van Berlo en Rowan van Berlo werkzaam
in de praktijk te Horst.
Voor informatie of afspraak kunt u bellen naar:

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,
na het overlijden van ôs moeke, oma en super-oma.

Truus Bouten-Keijsers
Het was en is voor ons allen een grote steun.
Op 26 december om 9.30 uur gedenken wij haar
in de H. Hubertuskerk in Hegelsom.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hoofdstraat 24A, Horst • T 077 - 398 68 18
E info@praktijk-osteopathie.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn op
zoek naar een cursusleid(st)er Frans.
Heeft u voldoende kennis van de Franse
taal en interesse om deze kennis over
te dragen neem dan contact op met
Jos Weijs tel. 06 55 19 57 14.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Pop-Up-Store Loevestraat 37.
Special gifts, schilderijen, glasdesign,
bloemsierkunst. Koopzondag 29 nov
en 20 dec 13.00-16.00. Dagelijks,
ma 30 nov-24 dec 13.30-17.30.
Loevestraat 37 Horst 077 398 54 66.
www.erwinmichielsen.nl
www.bengoedkoop.com
Bengoedkoop: dé marktplaats van Horst
aan de Maas voor van alles en nog wat!
Ga naar www.bengoedkoop.com
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek,rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en
inslagknopen. Waar? Elke dinsdagmorgen op de weekmarkt te Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Hobby Gilde. In januari 2016 starten
wij met de cursus Windows. Het
betreft een vervolgcursus. Opgave via
de site www.hobbygilde.nl

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Grip op leren en opgroeien!
Reach Up voor hulp bij: (begrijpend)
lezen, spelling, rekenen, Nederlands,
Engels, zaakvakken, leren leren,
dyslexie specialist, autisme,
A(D)HD. Ook PGB. Gratis intake.
tel. 06 50 27 19 73 www.reachup.nl

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

HAN-MARK
ARENDSE
T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

U I T VA A R T Z O R G

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Geboren
7 december 2015

Joah
Zoon en broertje van
Nick en Saskia Clevers
Sterre en Elyn
Horsterdijk 7, 5973 PL Lottum

Kleinschalig en flexibel
Zoekt u nog opvang?
Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

Geboren

Maud
17 november 2015
Dochter en zusje van:
Dennis en Sandra Groenewegen
Daan
Venrayseweg 47A
5961 AD Horst

Huishoudelijke hulp gevraagd
maandag- of donderdagmorgen.
Bel of app naar 06 23 63 05 03.
Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda www.jackenjolanda.nl
Mob. 06 54 63 00 25.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Auto’s gevraagd. Te koop gevraagd
alle merken auto’s: loop, sloop of voor
export, ook bedrijfsauto’s. RDW erkend,
direct geld. Tel. 06 54 97 63 59.
Massagehealing. Klassieke en
energetische massage voor
ontspanning en klachten.
Info May Proosten 077 398 61 14.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
Voetreflexologie voor ontspanning en
klachten. May Proosten 077 398 61 14.
Hobby Gilde. In januari 2016 start
de cursus digitale fotobewerking.
U kunt zich hiervoor opgeven via de
site www.hobbygilde.nl
Al tekenend de tijd vergeten!
Iédereen die tekenen of schilderen
leuk vindt, kán het ook! Je kunt elk
moment instromen, want je wordt
persoonlijk begeleid. Op maandag bij
Helmie van de Riet 06 20 78 83 13/
helmievanderiet@kpnmail.nl
Bomen/tuin rooien o.a. met
spinhoogwerker tot 20 m hoog en
80 cm breed, houtversnipperaar,
stobbefrees, mini/midi kraan.
Bel voor info van der Sterren vof
Sevenum 077 366 32 04.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
De hoelahoep specialist.
Hoelahoepen is: plezier, afvallen,
slankere taille, stressverlagend.
Iedereen kan het, jij ook! Advies
op maat bij jou thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag besteld, morgen in huis!
Paranormale beurs
“Eleonora’s Healing Happening”
3 jan. 2016 Zalencentrum de Schakel,
Broeklaan 2, Reuver 10.30-17.30 uur
met o.a. lezingen van Mieke de Hoog
(14.00 uur) en een workshop van
Yogastudio Reuver.
Hobby Gilde. Op 6 januari 2016 start
de cursus Engels voor beginners.
Opgave via de site www.hobbygilde.nl
Verloren zonne-overzetbril
dinsdagmiddag 8 december in
Schuitwater Veldweg. 398 37 37.

Knallende dagen 2015. Kleding
groen € 1.00, alles 50%, brocante
25% 22, 23, 29, 30 dec. 12-17 uur.
Twedde Kans Kringloop en Brocante
Hal Limburg. Fijne feestdagen.
Gesloten 24 en 31 dec. en 1 en 2 jan.
Speulhofsbaan 7a Meterik.
Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quilt-artikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar. (Beginners)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Zoek de Spaanse zon op! Gezellige
accommodatie a.d. Costa Blanca.
Mooie omgeving. Voorzieningen in de
buurt. Kijk voor acties en informatie
op onze website www.casarutten.com
of neem contact op: 077 463 14 80/
06 50 21 89 12.
Koken een Bourgondische hobby.
Iets voor jou? www.koakereej.nl
Uitverkoop bakspullen! Creataart
stopt met verkoop van bakspullen!
Vrijdag 18 en zaterdag 19 december
grote uitverkoop met maar liefst 50%
korting! Vrijdag 9 - 17 uur, zaterdag
9 - 16 uur. Vlasvenstraat 54 Melderslo.
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-schudder-harkmaaier-bloter-mesttank-weisleepmaiszaaimachine-kipper-tractor enz.
06 19 07 69 59.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Gevonden op zaterdag 28 november
in de Kogelstraat in Hegelsom een
zwarte lederen damesjas van Coolcat
maat M. Tel. 077 398 73 39.
Donderdag 10 december ben ik mijn
sleutelbosje verloren. Heb je hem
gevonden bel 06 48 33 80 10.
Uw feest in Cambrinus? Uw feest
op maat in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Informeer
naar de vele mogelijkheden bij Jan
& Henny. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
Gevonden Sauna-pas. Voor meer
informatie bel 06 39 24 34 68.
Gevonden baby-/kinderarmbandje
op donderdag 10 december bij de
Wendelwei in Horst. Bel 077 397 12 77.
Vermist zwart katertje. Al 3 weken
vermist, onze zwarte kater Whisky.
Weet u waar hij is of heeft iemand
hem gezien, laat het ons aub weten.
We missen hem verschrikkelijk.
Fam. Ooijevaar Lottum 06 21 92 44 33.
Vrijwilligers gezocht. Gasterij
Bergerbaan zoekt vrijwilligers met
ervaring in houtbewerking en de
bijbehorende machines. Die het een
uitdaging vinden om samen met
ouderen van hout leuke dingen te
maken. Inlichtingen 06 29 18 46 31.
Amarillis te koop. Biologisch geteelde
amaryllis te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
Gezocht poetshulp, enkele uren per
week. Centrum Horst. 06 28 71 06 88.
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Pilot huurwoningconcept
In Meterik wordt begin 2016 een pilotproject gestart met acht verplaatsbare en herbestembare huur
woningen. Deze worden gebouwd op het Meteriks veld en worden aangeboden in de sociale huursfeer.
Dat maakten wethouder Vostermans van gemeente Horst aan de Maas en de ontwikkelaar Woonovatie woensdagmiddag 16 december bekend.
“Momenteel is er een tekort aan
betaalbare huurwoningen in Horst
aan de Maas. Woningcorporaties
willen geen traditionele huurwo
ningen met een levensduur van
minimaal vijftig jaar bouwen, omdat
wordt verwacht dat de vraag naar
deze woningen over zo’n twintig jaar
terugloopt”, aldus wethouder Bob
Vostermans.
Woonovatie heeft modulaire
woningen ontwikkeld die tijde
lijk geplaatst kunnen worden.
De woningen worden opgebouwd uit
gestandaardiseerde en multifunctio

nele onderdelen, die snel gemonteerd
en gedemonteerd kunnen worden.
“De woningen kunnen dus gemakke
lijk een nieuwe bestemming krijgen of
zelfs verplaatst of verwijderd worden”,
aldus de ontwikkelaar.
In Meterik komen drie verschil
lende woningtypes te staan. In
samenspraak met de gemeente en de
dorpsraad van Meterik is gekozen voor
vier studiowoningen, twee apparte
menten en twee eengezinswoningen.
De grond die hiervoor nodig is, ver
huurt de gemeente voor vijftien jaar
aan Woonovatie. In die tijd probeert

Woonovatie de woningen aan
een gemengde groep te verhuren,
waaronder bijvoorbeeld jongeren,
starters, senioren of arbeidsmigran
ten. Bewoners van Meterik krijgen
in eerste instantie voorrang bij het
inschrijven voor de woningen.
Vostermans: “Als deze pilot
slaagt, dan gaan we kijken of dit
wellicht ook in andere kleine kernen
van de gemeente te realiseren is.”
In januari volgt een informatiebij
eenkomst voor geïnteresseerden en
de verwachting is dat de woningen
rond begin maart klaar zijn.

Geen subsidie voor stichting
Vrienden van Wasosz

Stichting Vrienden van Wasosz uit Meerlo-Wanssum krijgt voor de jaren 2016 tot 2020 geen subsidie van
gemeente Horst aan de Maas. De stichting protesteerde in september nog in het gemeentehuis in Horst tegen de
verwachte afwijzing van hun subsidieaanvraag, omdat zij anders niet op uitwisseling naar Polen kunnen gaan.
De voormalige gemeente MeerloWanssum verstrekte in het verleden
jaarlijks een subsidie aan de stichting
Vriendenkring Meerlo-Wanssum/
Wasosz. Toen had de gemeente ook
nog een officieel samenwerkingsver
band met de gemeente Wasosz in
Polen. Tegenwoordig organiseert een
stichting Vrienden van Wasosz, voort
gekomen uit de oorspronkelijke stich
ting, alleen nog uitwisselingsprojec
ten voor jeugd uit Wasosz en Limburg.
De oorspronkelijke stichting werd met
de gemeentelijke herindeling in 2010
opgeheven. Haar doelstelling, een
vriendschapsband band opbouwen en
Wasosz helpen in haar ontwikkeling,
was toen al behaald.
In 2010 heeft gemeente Horst
aan de Maas eenmalig subsidie
verleend aan de stichting, omdat de
afhandeling van de aanvraag te lang

geduurd had en de activiteiten van de
stichting al gestart waren. Aangegeven
is toen dat het om een eenmalige
subsidie ging en dat toekomstige
aanvragen afgewezen zouden worden.
Het subsidiëren van dit soort uitwis
selingsprogramma’s past niet binnen
het gemeentelijk beleid, oordeelt
gemeente Horst aan de Maas. Aan
andere uitwisselingsprojecten van
scholen draagt de gemeente ook niet
bij. Daarbij is de stichting volgens haar
statuten gevestigd in Venray en heeft
Horst aan de Maas geen samenwer
kingsovereenkomst of stedenband
meer met Wasosz. De stichting vroeg
om een subsidie van 2.425 euro als
de uitwisseling in Polen plaatsvindt
en 1.191 euro als de uitwisseling in
Nederland is.
In september protesteerde een
aantal kinderen met hun ouders van

de stichting om de gemeente ervan
te overtuigen wel subsidie te geven.
“Zonder subsidie kunnen we ons
jaarlijkse uitwisselingsprogramma
niet voortzetten. Als Horst aan de
Maas niet meer subsidieert, dan
doet Venray dat waarschijnlijk ook
niet meer”, zei Henk Lomme van de
stichting in een eerder interview met
HALLO Horst aan de Maas. Op het
nieuws dat de stichting geen subsidie
krijgt, reageert hij: “Ik heb huilende
kinderen aan de telefoon gehad.
We hadden het begrepen dat we niet
het volledige bedrag zouden krijgen,
maar dit hadden we niet verwacht.
De uitwisseling kan nu alleen nog
doorgaan als we sponsoren kunnen
vinden. Samenwerking met scholen
groep Dynamiek behoort ook nog tot
de mogelijkheden. We houden alle
deuren open.”

Dijkversterking in Lottum
De dijken in Lottum worden vanaf 2017 versterkt. De huidige dijken in het dorp worden dan ongeveer
1 meter verhoogd. “Een forse ingreep”, aldus Waterschap Peel en Maasvallei, die de versterking uitvoert.
Dinsdagavond 15 december gaf het Waterschap een informatieavond voor dorpsbewoners in café Den Hook in
Lottum.
Waterschap Peel en Maasvallei
gaat de komende jaren in Horst
aan de Maas, waaronder Lottum en
Grubbenvorst, dijken versterken. Een
deel van deze dijken voldoet namelijk
niet meer aan de veiligheidsnorm.
Deze norm is 1 op 250, wat wil zeg
gen dat de dijken bestand moeten
zijn tegen een waterpeil dat eens in
de 250 jaar voor kan komen. “Na de
overstromingen in Limburg van
1993 en 1995 is zo’n 100 kilometer
aan nooddijk aangelegd. Toen werd
gedacht dat de Maas nog verbreed en
verdiept zou worden in de toekomst,
waardoor meer bescherming niet
nodig was. Dat bleek niet mogelijk,
waardoor de hoogte van de nooddij
ken, die beschermen tegen een over
stroming die eens in de vijftig jaar

voor kan komen, niet meer voldoende
was”, vertelt Rein Dupont van het
dagelijks bestuur van het Waterschap.
In Lottum is het Waterschap al
sinds 2014 bezig met de voorberei
dingen voor de dijkversterking. Op dit
moment is het ontwerp voor het plan
klaar. Bovenop het bestaande tracé van
dijken in Lottum komt een verhoogde
dijk. Deze zal ongeveer 1 meter hoger
zijn dan de oorspronkelijke hoogte.
Aan de ene kant wordt de dijk verlengd
van de Pastoor Kerboschlaan tot aan
In de Bergen. Aan de andere kant van
het dorp eindigt de dijk bij een privé
terrein aan Hoofdstraat 9. “Hier moet
een damwand komen”, aldus Suan
Pwa, technisch manager van het
Waterschap. “Dat heeft veel impact
op het woonklimaat van de bewoners

van dit perceel. Daarover zijn we met
hen in gesprek. Voor de rest vindt het
grondwerk vooral op open gebied
plaats.” Ook komen de Veerweg en
de Opperdonkseweg hoger te liggen.
Het definitieve projectplan komt
in februari zes weken ter inzage
te liggen bij provincie Limburg.
De verwachting is dat in 2017
begonnen kan worden met de
werkzaamheden, die tot ongeveer
2018 gaan duren. Waterschap Peel
en Maas wordt de toekomstige
eigenaar van de dijken. Het werk zelf
wordt in opdracht van Maaswerken,
een project van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu uitgevoerd.
Ook in Grubbenvorst worden dijken
versterkt. Hierover volgt eind januari
een informatiebijeenkomst.
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Bouw hospice in Horst bereikt hoogste punt
De bouw van het toekomstige hospice aan de Tienrayseweg in Horst heeft zijn hoogste punt bereikt. Dit moment
werd op dinsdag 15 december tijdens een ontmoeting bij het gebouw tussen Stichting Buurtzorg Nederland,
de bouwvakkers en toekomstige verpleegkundigen gevierd.

De Veulense Gaby Wilms is als een
van de toekomstige verpleegkundigen
van het hospice bij dit moment
aanwezig. “Ik werk nu nog bij een
hospice in Helmond. Ik kan niet
wachten om hier te beginnen.” Volgens
haar is het een voordeel dat het
gebouw nieuw is. “In Helmond werk ik
in een gebouw dat tot hospice gemaakt
is. Hier wordt een gebouw neergezet
dat als hospice gaat dienen. Daardoor
wordt alle kennis die we al hebben
meegenomen in de bouw.” Wilms doelt
bijvoorbeeld op het vele glas dat aan
de binnenkant van het pand moet
komen. “Daardoor heeft de begeleiding
veel zicht op de cliënten en kan het
makkelijk worden opgemerkt als er iets
aan de hand is.”

Het hospice heeft acht kamers met
elk een eigen badkamer. Zes bedden
zijn gereserveerd voor de zogenaamde
palliatieve zorg voor mensen die in de
laatste fase van hun leven zitten. De
andere twee bedden zijn bestemd voor
mensen met een chronische ziekte die
daardoor bijvoorbeeld lang niet thuis
kunnen leven.

Goed einde
Wilms: “Je werkt als verpleegkun
dige met de cliënt naar een goed einde
toe. Als het thuis niet meer lukt is een
hospice een oplossing. Het was voor
mij heel mooi om te mogen meeden
ken in dit project.” Het hospice aan de
Tienrayseweg is het eerste in Horst aan
de Maas.

Open dag
Magma Mineralen
Galerie Magma Mineralen en Yac Jewellery in Sevenum houdt op
zondag 20 december een open dag. Deze duurt van 10.30 tot 17.00 uur.

“Het gebouw is vanaf nu winden waterdicht”, zegt coördinator
Bouwzaken Jos Kronenberg van
Stichting Buurtzorg Nederland. Hij is
samen met enkele bouwvakkers en

verpleegkundigen die hier komen
werken bij elkaar gekomen om bij
dit moment stil te staan. Op de plek
waar eerst kinderdagcentrum Den
Doevenbos stond moet in mei volgend

jaar een hospice staan waar dan de
eerste terminale mensen hun intrek
nemen. In juni is de bouw begonnen
van het hospice dat straks plaats moet
gaan bieden aan zo’n acht personen.

In deze galerie zijn kristallen
en mineralen in allerlei kleuren te
zien. Deze worden tentoongesteld in
verlichte vitrines. Verder is er lectuur
aanwezig met informatie over de kris

tallen en mineralen. De door Yolanda
Vorstermans ontworpen sieraden zijn
eveneens te zien. Verder is er een
demonstratie van het fotograferen
van mineralen in 360 graden.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Wat te doen
met uw spaargeld?
Door: José de Weert-van Dijck, Financieel Adviseur
Nu sparen weinig oplevert, overwegen consumenten de
alternatieven. Wordt het beleggen? Extra aflossen op de hypotheek?
Of juist bijstorten in de spaarhypotheek of bankhypotheek?
Beleggen
U wilt graag dat uw geld meer
waard wordt. Daarbij kijkt u niet
alleen naar rendement, maar ook
naar zekerheid. Sparen staat voor
zekerheid. U krijgt uw geld in
principe altijd terug en u weet
hoeveel rente u ontvangt. Bij
beleggen heeft u die zekerheid niet,
maar heeft u wel de kans op een
hoger rendement. Zorg dan wel
voor evenwichtig gespreide
beleggingen.
Wilt u weten of beleggen iets
voor u is? Dan kunt u daar natuurlijk
over in gesprek gaan met uw
adviseur bij de bank. Nog
gemakkelijker: doe de test op
www.rabobank.nl/beleggerstest.
Wilt u daarna ook nog weten
welke beleggingsvorm het beste
bij u past, dan is daarvoor
een test beschikbaar op
www.rabobank.nl.

Extra aflossen op de hypotheek
of juist bijstorten?
De eerste vraag die u zichzelf
moet stellen is of u het geld kunt
missen. Houdt u voldoende middelen
over voor onvoorziene uitgaven
zoals een kapotte wasmachine?
Op www.nibud.nl leest u welke
buffer u het beste kunt aanhouden.
Heeft u voldoende middelen tot
uw beschikking? Dan zijn er diverse
mogelijkheden. Het voordeel van extra
aflossen is dat u minder rente betaalt,
waardoor uw bruto maandlasten lager
worden. Ook uw hypotheekschuld
wordt lager. Hoeveel u extra mag
aflossen staat opgenomen in de
Algemene Voorwaarden van uw
hypotheek-verstrekker. Ik adviseer om
ook te kijken hoe een extra aflossing
netto uitpakt voor u. Een lagere
hypotheek betekent namelijk ook
minder fiscale renteaftrek. Extra
sparen in de spaarpolis die gekoppeld
is aan uw spaar- of bankhypotheek

kan mogelijk een beter alternatief
zijn. Daarmee is het mogelijk om uw
maandlasten te verlagen of de looptijd van uw hypotheek in te korten.
Uw bank kan u daarin adviseren.
Of houdt u het toch bij sparen?
Als u alles heeft afgewogen
kan het natuurlijk ook zo zijn dat u
genoegen neemt met een lager
rendement, zodat u uw vermogen
aanhoudt op uw spaarrekening.
Het is niet altijd zo dat wat fiscaal
goed is voor uw portemonnee,
ook goed ‘voelt’ in uw hart.
En uiteindelijk is dat toch het
allerbelangrijkste.

www.rabobank.nl/horstvenray

Rianne Smits
finalist Beauty
Award 2016
Rianne Smits van Beauté de Prestige in Horst is genomineerd voor
Beste Schoonheidsspecialist van het jaar 2016, voor de regio Zuid-Nederland.
Dat werd bekendgemaakt op donderdag 10 december.
De Beauty Award is een initiatief
van KOSMETIEK en Beauty Trade
Professionals en symboliseert de
professionalisering van de branche.
Om deel te nemen wordt er veel
gevraagd, van het visualiseren van

het businessplan tot het behalen van
goede punten naar aanleiding van
het bezoek van een mystery guest.
Binnenkort volgt een interview
en in maart is de uitreiking in
Hilversum.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Finn Versleijen
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je lievelingsmuziek?
Dat is heel verschillend. Ik luister oude
muziek, maar ook naar muziek van
nu. Mijn lievelingssoort is een beetje
rustige muziek, bijvoorbeeld het
liedje See You Again van Wiz Khalifa.
Het deuntje vind ik erg leuk. Ik hoorde
het een keer op de radio. Ik vond het
een heel leuk nummer, dus toen ben ik
het vaker gaan luisteren.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, hoe zou je dit dan doen?

Ik zou het gewoon op de traditionele
manier vragen, dus ergens op een
mooie plek op de knieën gaan. Ik denk
op een plek met allemaal rozen of in
een restaurant, omdat het daar roman
tisch is. Dat past er wel goed bij.
Wat is het beste of slechtste cadeau
wat je ooit gekregen hebt?
Het beste cadeau wat ik ooit kreeg,
was een Wii toen ik in groep 4 de com
munie deed. Ik had niet verwacht dat ik
het zou krijgen. Ik was er heel blij mee
en ik heb er veel spellen op gespeeld.
Dat was zeker het beste cadeau.
Het slechtste cadeau dat ik ooit kreeg,
was een meisjespet op school. Ik vroeg
me echt af waarom ik dat kreeg, maar

jongeren 09

aan
Finn Versleijen

zo erg vond ik het ook weer niet.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor altijd ongeveer 25 jaar
willen zijn. Dan heb ik een baan, kan ik
autorijden en ben ik klaar met school.
Het fijne is dat je op die leeftijd bijna
alles kunt doen, je eigen beslissingen
kunt nemen en altijd jong bent.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Wat ik heel graag nog eens wil doen, is
naar Amerika vliegen. Het lijkt me een
heel leuk land, het is heel groot en er
zijn veel mooie en verschillende dingen
te zien. Het liefst zou ik New York wil

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Schrijvers bezoeken Dendron
Schrijver Khalid Boudou bracht maandag 14 december een bezoek aan het Dendron College in Horst.
Hij vertelde daar aan tweedejaars vmbo-leerlingen over het schrijverschap. Boudou is bekend van de boeken
Het Schnitzelparadijs en Pizzamaffia. Zijn bezoek werd afgesloten met een lunch verzorgd door derde en
vierdejaars leerlingen. Schrijver Jacques Vriens, van onder andere Oorlogsgeheimen en Achtstegroepers
huilen niet, sprak donderdag 10 december met de leerlingen.

len bezoeken, omdat het me een van
de leukste steden van de wereld lijkt
met het Vrijheidsbeeld en zo.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn familie, vrienden en een
overlevingspakket meenemen. Dan kan
ik toch overleven en heb ik iedereen
van wie ik houd om mij heen. Dat vind
ik belangrijk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Vorig jaar ben ik in de zomer op vakan
tie naar Curaçao geweest en daar heb
ik met dolfijnen gezwommen. Dat was
een heel leuk en mooi moment, wat
ik zeker niet zal vergeten. Ik zou het
graag nog eens willen doen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik met iemand aan het praten ben
over een ander, en dat diegene dan
achter mij staat. Dan zou ik echt het
liefst door de grond willen zakken.
Wat heb je in de afgelopen week
geleerd?
Afgelopen week heb ik op school bij
het vak levensbeschouwing geleerd
hoe de vluchtelingen het nu eigenlijk
hebben. En dat is heel erg. Ze heb
ben bijvoorbeeld niet veel kleding en
familie om zich heen. Ook hebben ze
weinig te eten. Ik schrok er wel van,
ik wist niet dat het zo erg was.
Zon of sneeuw?
Het liefst de zon, want ik houd meer
van warmte dan van kou. Als de zon
schijnt, kun je naar buiten en zwem
men. Ik haat sneeuw, het is zo koud en
je glijdt er snel over uit.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik zou willen weten hoe mijn opa’s
over mij zouden denken. Of ze trots op
me zouden zijn of juist niet. Eén opa
heb ik niet gekend en van de andere
opa zou ik het ook heel graag willen
weten.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn foto’s van vroeger zal ik nooit
wegdoen, die zijn me heel dierbaar.
Door die foto’s weet ik hoe ik er
vroeger uitzag. Ik heb er nog heel veel
leuke herinneringen aan.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit kreeg,
was van mijn ouders. Ze zeiden dat ik
gewoon mezelf moet zijn en me niets
moet aantrekken van wat anderen van
mij zeggen. Het advies heeft me zeker
geholpen, ik ben zelfverzekerder en
vind het minder belangrijk wat anderen
van me vinden.
Welk klusje vind je echt vreselijk om
te doen?
Ik vind het vreselijk om mijn kamer op
te ruimen. Het duurt altijd zo lang en
ik houd niet van opruimen, dus ik vind
het heel stom.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou het liefst in The Hunger Games
willen spelen. Er zit veel actie in en ik
ben wel benieuwd hoe ze alles zo echt
hebben laten lijken. De film is heel
spannend en het gaat over jongeren
tussen de 12 en 18 jaar die tegen
elkaar moeten strijden in een bos.

Boybands
De Nederlandse boyband
B-Brave treedt zaterdag
19 december op in
Attractiepark Toverland in
Sevenum.
Dat het attractiepark deze
‘getalenteerde’ barbiepoppen
boekt is bepaald geen ondoordachte stap. Er zullen namelijk
duizenden meiden op deze
‘hunks’ afkomen. Een van hen is
zelfs benoemd tot ‘Hittegolf
Hunk’ van het jaar. Wow, dé
muzikale onderscheiding die een
negentienjarige zanger wil
ontvangen! B-Brave is naar eigen
zeggen steeds meer aan het
werken aan hun Engelstalige
repertoire om internationaal
bekend te worden. Volgens mij
hebben ze het begrip Engelstalig
een béétje verkeerd opgevat. Het
refrein voldouwen met woorden
als ‘Baby’ en ‘I love you’ en met
een soort bekakt poëtisch
Nederlands hun zware liefdes
leven delen, is naar mijn idee
geen Engelstalig repertoire.
Deze vier jongens die met
autotune prima zingen op een
plaat, zullen nu het échte werk
moeten leveren. En dat optreden
zonder autotune gaat niet altijd
goed. Vorige week viel namelijk
een andere populaire Neder
landse boyband genaamd
Mainstreet (die naam alleen al…)
door de mand. Tijdens een live
radio-optreden in de ochtendshow van Giel op 3fm, werden ze
door de beste man onderbroken
met de volgende woorden: “Nu is
het genoeg, dit is gewoon echt
niet goed.” Ik hoop dat met deze
noodkreet van Giel een nieuw
tijdperk is aangeboden: het
anti-boyband tijdperk. Prima als
je fan bent van deze jongens, ik
ben de laatste die zegt dat je dat
niet mag zijn. Maar doe dan niet
alsof je fan van hen bent omdat
je ze zo ‘getalenteerd’ en ‘goede
zangers’ vindt. Want dat zijn ze
niet, ze zien er gewoon goed uit.
Duizenden gillende meiden
zullen Toverland zaterdag
omtoveren tot een gezellige sfeer
waardoor het gekraai van deze
jongens ook niet meer te horen
is. Zo erg is dat optreden dus nog
niet…
Liefs, Anne
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JINGLE PAS
voordeel all the way

koop je pas voor
‘t nieuwe jaar
doe er je

voordeel meeee!

bestel de HALLO voordeelpas 2016 op
www.hallovoordeelpas.nl
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GEPLUKT Chrit Peeters

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

heeft meegemaakt. “Ik kom de kin
deren van toen nu als ouders tegen.”
Chrit is ook te porren voor een rol als
Sinterklaas. “Vorig jaar was de vaste
Sinterklaas ziek. Ik heb toen mogen
invallen.” Zijn drie kinderen waren niet
altijd even blij met de rol van vader als
Sint Maarten en Sinterklaas. “Op jonge
leeftijd waren ze nog heel trots. Daarna
schaamden ze zich een beetje. En toen
ze nog wat ouder waren vonden ze het
niet meer zo erg.”

Gelukkig altijd werk
gehad

Hij speelt elk jaar voor Sint Maarten en wordt soms ingehuurd als hulpsinterklaas. Na veertig jaar in de bouw is
hij met pensioen en heeft hij meer tijd voor hobby’s. Zo is hij lid van een ruitervereniging en maakte hij tot voor
kort onderdeel uit van een filmclub. Deze week wordt Chrit Peeters uit Lottum geplukt.
Voor Chrit Peeters (68) is 11
november elk jaar een spannende dag.
Dan verkleedt hij zich als Sint Maarten
en rijdt hij met de kinderen van de
basisschool op zijn paard naar het Sint
Maartensvuur. “Ik ben er in 1975 voor

Chrit komt uit een gezin van elf
kinderen. Om die grote familie draai
ende te houden moest zijn vader hard
werken. “Hij werkte dag en nacht. Dat
deed iedereen in die tijd. In het win
terseizoen heeft hij ook in de mijnen
gewerkt. Vanwege zijn lange werktij
den zag ik hem soms dagen niet”, zegt
Chrit. Zijn vader heeft zich later toege
spitst op het kweken van rozen. “Ik had
de mogelijkheid om ook in de rozen te
gaan, maar ik vond dat niets voor mij.
Daar komt te veel werk bij kijken. En
je hebt in de winter ook werk nodig.
Daarom ben ik de bouw ingegaan.”
Chrit werkte vervolgens jarenlang bij
een particulier bouwbedrijf in zijn eigen
Lottum. “Tot er daar een keer weinig
werk meer was. Ik ging me ergeren
en bood zelf aan om te vertrekken.
Vervolgens ben ik bij een bedrijf in
Blerick terecht gekomen. Daar heb ik
de rest van mijn carrière doorgebracht.
Gelukkig heb ik altijd werk gehad.”
Als paardenliefhebber gaat Chrit

graag naar de jaarlijkse paardenmarkt
in zijn dorp. Daar heeft hij zijn eerste
eigen paard aan te danken. “Ik heb
daar toen met een loterij een veulen
gewonnen. Vervolgens heb ik hem
zadelmak gemaakt zodat erop gereden
kon worden.”Hij heeft niet heel lang
van zijn paard kunnen genieten.
“Na vijf jaar begon hij allerlei gebreken
te vertonen. Toen hebben we moeten
besluiten om hem af te laten maken.
Daar ben ik kapot van geweest”, aldus
Chrit, die ook bij de ruiterclub betrok
ken is. Zijn vrouw Annemie heeft hem
een tijd na het overlijden van zijn paard
aanbevolen een nieuwe te nemen.
“Toen we die ook hebben moeten laten
afmaken vanwege een hoefaandoening
heb ik besloten om geen paarden meer
te nemen.”

Geweldige tijd
In 1968 besloot Chrit om bij de
v rijwillige brandweer te gaan. In een
krakkemikkige brandweerauto snelde
hij dan met zijn team naar branden in
de buurt. “We moesten het doen met
een auto die we zelf moesten aan
duwen.” Chrit maakte veel ongeluk
ken mee in zijn tijd bij de brandweer.
“Ik herinner me nog een moment dat
een jongeman in een busje tegen een
boerderij was aangereden. Die was al
gestorven voordat we erbij waren. We
gingen er met een koevoet en een bijl
heen. Dat was het enige wat we had
den. Het beeld van die jongen in die
auto blijft me nog altijd bij.” Na vijftien
jaar trouwe dienst vond Chrit het wel
letjes en stopte hij. “Ik heb een gewel
dige tijd gehad bij de brandweer.”

gevraagd. In de beginjaren moest ik
het doen met een oud pak en een
brandweerhelm. Na enkele jaren heb
ik een nieuw pak gekregen”, zegt Chrit.
Anno 2015 kan hij zeggen dat hij ver
schillende generaties tijdens de traditie
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Domotica draadloos/ KNX

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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KBO Kronenberg en Evertsoord
wint Traffic Battle
Zo’n twintig afdelingen van KBO Limburg hebben afgelopen maanden meegedaan aan de Traffic Battle.
Deze verkeersquiz is georganiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Limburg. De KBOafdeling Kronenberg en Evertsoord won de battle.
De quiz is onderdeel van het Jaar
van de Senior, uitgeroepen door de
provincie en het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).
De finale van de Traffic Battle op
donderdag 10 december vormde de
afsluiting van dit jaar. Doel van de
campagne is het aantal dodelijke

verkeersslachtoffers in Limburg te
verlagen en uiteindelijk terug te
brengen naar nul.
Goede kennis van de verkeersregels
en gewenst verkeersgedrag is daarbij
van groot belang. Zeker voor senioren
die, net als kleine kinderen en
jongeren, een kwetsbare groep vormen

in het verkeer. Zeven afdelingen
streden in deze finale om de prijs en
de eer.
De KBO-afdelingen Nuth en
Kronenberg- Evertsoord bleven tot het
laatste moment overeind. Een shootout
vraag bracht winst voor afdeling
Kronenberg-Evertsoord.

Werkdag Groengroep
Sevenum in Arsbrook
Groengroep Sevenum en de dorpsraad van Kronenberg hielden op
zaterdag 12 december een werkdag. Ze gingen bomen en struiken
aanplanten om de oude houtwallen te herstellen. “Een raster draagt
zorg dat ze duurzaam beheerd kunnen worden en een lang leven zullen
behouden. Door een aanvulling met struiken in de ondergroei, geeft het
een kwaliteit van de biodiversiteit en voor andere flora en fauna. Dit
alles financieel mogelijk vanuit de koepel Landschap Horst aan de
Maas”, aldus Groengroep Sevenum.

Eetpunt Swolgen in kerstsfeer
Het eetpunt in Swolgen is al drie jaar een ontmoeting voor ouderen en alleenstaanden om samen te eten
en bij te kletsen in zaal Wilhelmina. Het eetpunt vindt één keer in de maand plaats. Dinsdag 15 december
stond het eetpunt in het teken van kerst. De tafels waren speciaal gedekt en er was muziek van
Pieter Timmermans. Met dank aan de dorpsraad hebben de 38 gasten gratis mogen eten onder het genot
van een lekker glaasje wijn.

MEULENDIJKS
sports and travel • Kerkstraat 17 HORST

MEULENDIJKS
sports and travel • Kerkstraat 17 HORST

MAGAZIJN- MAGAZIJNVERKOOP
VERKOOP
=

*tenzij anders aangegeven

Ter introductie
van de eerste winter,

MEER KOPEN

MEER KORTING

1 STUK = 25%
2 STUKS = 30%

3 STUKS = 40%
4 STUKS = 50% KORTING*
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E

SHOPPEN IN KERSTSFEER

KOOPZONDAG 20 DECEMBER 12.00 - 17.00 UUR

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte

Mitchell
van
schilder

werken

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

2

> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

E

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

ARTIKEL
ARTIKEL
Per 1 januari 2016 krijgt Meulendijks Sport

Spoorstraat 1,
1, Tienray
Tienray || T.
T. 0478-691271
0478-691271 || www.modehuiscruysberg.nl
Spoorstraat
www.modehuiscruysberg.nl

America Tel. 06-12359686

€1,EEN
NIEUWE EIGENAAR
€1,Wij bedanken alle klanten en relaties voor de fijne samenwerking!
ndijks 30 sept t\m zaterdag 10 okt.
ulewoensdag
Bart en Jet Mevan
van woensdag 30 sept t\m zaterdag 10 okt.

o.a. voetbalschoenen - casualschoenen - winterjacks - wandelkleding
o.a. voetbalschoenen - casualschoenen - winterjacks - wandelkleding
badkleding - runningkleding - fitnesskleding enz.
badkleding - runningkleding - fitnesskleding enz.

MEULENDIJKS
sports and travel • Kerkstraat 17 HORST

Goedkoopste artikel is 1 euro • Geldig op alle geselecteerde artikelen
Goedkoopste artikel is 1 euro • Geldig op alle geselecteerde artikelen
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Wat
zeg je?
Winkeliers mogen vanaf 1 januari geen
gratis plastic tas meer meegeven aan hun
klanten. Met het verbod voldoet Nederland aan
de Europese verplichting om het gebruik van
plastic tassen te verminderen. Het doel is om
onder meer zwerfvuil tegen te gaan. In Horst
aan de Maas neemt ruim driekwart van de
inwoners een eigen tas mee als zij gaat
winkelen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Bij de bakker, de drogist en groenteboer. Overal
word je gevraagd of je een plastic tasje wilt om
je zojuist gekochte artikelen in te doen. Bij veel
supermarkten moet je al betalen voor een tas en
met ingang van 1 januari mag geen enkele winkel
meer gratis een plastic tas meegeven. Dat moet er
onder andere voor zorgen dat het plastic zwerfvuil
wordt verminderd. In Horst aan de Maas neemt
het merendeel van de inwoners al zelf een tas
mee wanneer zij boodschappen doet. Anderen
pakken een lege doos uit de winkel, gebruiken
een boodschappenkrat of leggen de boodschappen
rechtstreeks in de auto.

Inwonerspanel

1.672 leden

www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Als afvalzak voor in de
pedaalemmer’
6%
Soms

Eerste 5 aanmeldingen

10% korting!

www.vrouwenvitaal.nl

4%
Nee
90%
Ja

Hergebruik jij een
plastic tas?
‘Voor het huisvuil’
‘Sommige zijn juist gemaakt van
afbreekbare grondstoffen’
‘Voor boodschappen’

Al die plastic winkeltassen kunnen natuurlijk
ook worden hergebruikt. De ruime meerderheid,
90 procent, doet dit dan ook. “Ik gebruik ze om plastic
afval in te doen en in het pedaalemmertje”, zegt deze
persoon. Deze inwoner doet dat zelfs heel bewust:
“Ik vind het belangrijk dat ik zelf ook verantwoording
neem in de zorg voor het milieu en het verminderen
van de afvalberg.”
Ook een ander gebruikt de tasjes in de vuilnisbak,
maar vraagt zich af of het verbieden van gratis plastic
tassen wel zo milieuvriendelijk is. “Het milieu wordt
vanaf 1 januari nog meer belast, want nu moet ik
afvalzakken gaan kopen. Dit kost geld, daarvoor moet
ik werken, daarvoor moet ik kilometers maken en
benzine verbranden.” Ook vinden sommigen het juist
wel handig wanneer ze een tas in de winkel krijgen,
zeker als ze hun boodschappentas zijn vergeten.
TipHorstaandeMaas is een samenwerkings
verband tussen HALLO Horst aan de Maas
en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen?
Stel een vraag aan ons panel en kom erachter
wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

VROUW & VITAAL
Praktijk voor gezonde
voeding en vitaliteit
e
zond
een ge
AL
MaakW
VIT
& 20
Uart in
16!A
VROst

opinie 13

zondag 20 december

Prettige kerst
en een gelukkig
nieuwjaar!
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

WIM
DANIËLS

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Meer informatie? Kijk op
onze website: www.kukeleku.com

Bespreking Poll week 49

Een graf hoort niet in je achtertuin
Bijna driekwart van de stemmers vindt dat een graf niet in een
achtertuin hoort. Gemeente Beek wilde bekijken of het mogelijk is voor
een inwoner om een bijzondere begraafplaats op eigen terrein aan te
leggen. Gemeente Venlo heeft eerder al een verzoek van een inwoner om
een graf in de eigen tuin aan te leggen ingewilligd. Ondanks dat men wel
steeds vaker kiest voor een alternatieve invulling van de afscheidsdienst
kiest, houdt 72 procent van de mensen in Horst aan de Maas het liever bij

de traditionele begraafplaatsen. Voor hen is een graf in de eigen achtertuin
geen fijne gedachte.
Dat betekent dat 28 procent een graf op eigen terrein wel ziet zitten.
Zij zouden graag zelf willen bepalen waar ze hun naasten begraven. Een graf
in de eigen achtertuin moet dan tot de mogelijkheden behoren. Gemeente
Horst aan de Maas zou zich voor deze mensen wel flexibel op moeten
stellen. Het is overigens onbekend of zij hiervoor open zou staan.

Goed als de supermarkt ook op eerste kerstdag open is
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De kans dat de supermarkt om de hoek dit jaar op eerste kerstdag open is,
is groter dan vorig jaar. Dit jaar zijn er volgens een onderzoek van Distrifood zo’n
400 supermarkten open. Vorig jaar was dat nog ongeveer de helft: 200. In 2013
waren dat er nog minder: 100. Toch zijn de 400 van dit jaar slechts 10 procent
van het totaal aantal supermarkten. Dat maakt het voor veel mensen onmogelijk
om nog even snel een extra kalkoen of borrelhapje te halen. Op tweede kerstdag
is dat makkelijker. Dan is ruim de helft van de winkels open. Het zou voor de

mensen die nog even snel iets moeten kopen handig zijn als de winkels op zowel
eerste als tweede kerstdag open zijn. De verruiming van de openingstijden van
winkels past immers in het huidige tijdsbeeld. Anderzijds is het zo dat we de
traditie kerst moeten respecteren. Het zijn volgens onze christelijke waarden
dagen waarop iedereen vrij zou moeten zijn. Dat geldt ook voor de mensen in de
supermarkten. Mensen moeten maar zorgen dat ze goed inkopen doen. Goed als
de supermarkt ook op eerste kerstdag open is. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Vuurwerk is cultureel erfgoed > eens 56% oneens 44%

Virtual
reality
Deze week was ik op
bezoek bij het Dendron
College. Drie jongens uit vwo4
zetten daar samen met een
leraar een project op met
virtual reality. Virtual wat?,
hoor ik u nu denken. “Virtual
reality, in het Nederlands ook
wel ‘schijnwerkelijkheid’,
simuleert een omgeving via
een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder
te dompelen in een ervaring”,
leert internetencyclopedie
Wikipedia ons.
In mijn geval betekende het
dat ik een gigantische bril met
koptelefoon opgezet kreeg,
waardoor ik totaal afgesloten
werd van mijn omgeving. Van
tevoren werd nog even netjes
gevraagd of ik geen epilepsie
had en toen begon de pret. Via
een filmpje op mijn bril bevond
ik me niet meer in de ‘gewone’,
maar in de digitale werkelijkheid. De volgende vijf minuten
leek het alsof ik middenin een
vluchtelingenkamp in Jordanië
stond. Om mij heen speelde het
dagelijks leven in zo’n kamp
zich af.
Weer terug in de gewone
werkelijkheid wezen de jongens
mij op alle educatieve mogelijkheden van zo’n virtual reality
bril. Stel je eens voor dat je dit
kunt gebruiken in een geschiedenis- of aardrijkskundeles.
Binnen enkele seconden bevindt
de hele klas zich middenin een
bloedige Middeleeuwse veldslag
of ziet met eigen ogen de
gevolgen van het broeikaseffect
op de noordpool. Ik weet zeker
dat leerlingen een hele hoop
meer opsteken van een les als ze
ook echt iets zelf kunnen
ervaren. Hoe goed is het idee
dan ook om via virtual reality
leerlingen mee te laten leven
met vluchtelingen in een
vluchtelingenkamp. Als je ergens
medeleven en begrip mee
creëert, dan is het wel door -al is
het maar voor even- in iemands
schoenen te staan. Het zou niet
verkeerd zijn als meer mensen
dit eens zouden doen.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 december 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsbijeenkomst
22 december 2015
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R.
Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of
email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Verlenen van budgetsubsidies.
• Nota Grondprijzen 2016.
• Eerste herzieningsrapportage
grondexploitaties.
• Verordening reinigingsheffing, rioolheffing en
OZB 2016.
• Diverse belastingen- en legesverordeningen
2016.

monitor SOCIAAL DOMEIN

U bent van harte
welkom om de
vergadering bij te wonen,
vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering wordt
live in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van
het gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

X

Hoe zit het met de aantallen?
Hoezo vraagverheldering?
Ondersteuning aan jeugd?

Kalendergids 2016 bezorgd
op 16 en 17 december
Op 16 en 17 december valt de gemeentegids 2016 bij u in de bus. Ook dit jaar krijgt u er een
kalender bij. Die wordt dit keer los bij de gemeentegids bezorgd.
Nee/nee sticker: bezorging op aanvraag
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de
kalendergids niet bezorgd op adressen met een
nee/nee-sticker. Dat komt omdat het om nietgeadresseerde post met reclame-uitingen gaat.

Afvalkalender 2016 bezorgd in de week van
14 december
Daarnaast wordt in de week van 14 december
uw persoonlijke afvalkalender voor 2016 bij u
thuis bezorgd.

Heeft u een nee/nee- sticker en wilt u toch een
kalendergids ontvangen? Of is de kalendergids
om andere redenen niet bij u bezorgd?
Haalt u er dan een op het gemeentehuis.

Kent u de digitale afvalkalender al?
Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
vindt u altijd de actuele informatie over de
inzameling op uw adres. Bent u de papieren
afvalkalender kwijt? Dan kunt u hier eenvoudig
uw afvalkalender downloaden.

Dat kan vanaf maandag 21 december 2015.
Of neem contact op met uitgever
FMR Producties: telefoon 0223 - 66 14 25 of
e-mail: info@lokaaltotaal.nl.
Zij sturen u de gids en kalender dan per geadresseerde post toe.

NIEUW!
Op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
kunt u een uitgebreid Afval-ABC downloaden.
Kijk onder de iconen bij ‘Scheidingsinfo’.

Openingstijden gemeentehuis tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn tijdens de feestdagen geopend op:
Eindejaarsviering personeel
- Geopend donderdag 17 december 2015 tot
12.00 uur
Kerst
- Geopend maandag 21 december 2015
- Geopend dinsdag 22 december 2015
- Geopend woensdag 23 december 2015
- Geopend donderdag 24 december 2015 tot
16.00 uur
- Gesloten vrijdag 25 december 2015
(1e Kerstdag)
Nieuwjaar
- Geopend maandag 28 december 2015
- Geopend dinsdag 29 december 2015
- Geopend woensdag 30 december 2015
- Geopend donderdag 31 december tot
12.00 uur
- Gesloten vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag)
- Geopend maandag 4 januari 2016 vanaf
10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)

Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen
worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct
gevaar voor de omgeving dreigt.
Ook in het jaar 2016 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen tot
20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is alleen
de afdeling Burgerzaken op maandag geopend
van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Ondersteuning aan volwassenen?
Hoe lang is de doorlooptijd?
Hoe is het met tevredenheid?

Hoe zit het met
de aantallen?
De monitor Sociaal Domein geeft elk kwartaal
een getalsmatig overzicht van ondersteuning
en zorg. Maar wat is de wereld achter al die
getallen? In artikel 1 (van 6) meer uitleg hierover.
De wereld van getallen
Achter elk getal schuilt een verhaal. Zeker bij getallen die de uitkomst zijn van ondersteuning en
zorg, zijn dat vaak waardevolle verhalen. Neem bijvoorbeeld het getal 12. In het derde kwartaal 2015
kregen er 335 inwoners een uitkering. Dat waren er
12 minder dan in het tweede kwartaal. Oké. En nu?
Som der delen
Je hoort het wel vaker: de uitkomst is méér dan de
som van de delen. Het getal 12 zegt al meer als je
weet dat er 32 mensen zijn ‘ingestroomd’ (uitkeringsverzoek aan gemeente) terwijl er 44 zijn ‘uitgestroomd’(geen uitkering meer nodig). Over drie
kwartalen hebben we het dan over 116 ‘instromers’
en 133 ‘uitstromers’. Een verschil van 17. Zo’n getal
gaat nóg meer spreken als je weet dat al die ‘uitstromers’ zich daar heel intensief voor hebben ingezet,
begeleid door professionals van de gemeente en
meedenkende ondernemers uit het bedrijfsleven.
Er zitten dus mensen achter de getallen. Niet alleen
bij Werk & Inkomen. Ook bij Ondersteuning & Zorg
is dat het geval. Wekelijks komen er bij de gebiedsteamleden zo’n 42 meldingen binnen. Ongeveer

twee derde gaat over Wmo, één derde betreft jeugd
en daarnaast wordt er ook elke week wel in een paar
gevallen een beroep gedaan op maatschappelijk
werk.
Overzicht en verbinding
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal.
Waarom dan toch dat overzicht in getallen? Omdat
de getallen ons scherp houden op het hoofddoel, dat
‘iedereen kan meedoen in Horst aan de Maas’. Of het
nu inwoners zijn die zonder werk zitten, of jongeren
die op school dreigen uit te vallen, of ouderen die
zorg nodig hebben. Voor al deze inwoners neemt de
gemeente haar verantwoordelijkheid en regelt met
hen de ondersteuning en zorg die nodig is. Samen.
Met elkaar en voor elkaar. En die cijfers laten ons zien
waar dat mogelijk nog beter kan.
Praktijkvoorbeelden
De mensen achter de getallen. In de volgende vijf artikelen gaan we daar nog meer voorbeelden van geven. Zodat u een goed beeld krijgt hoe de gemeente
werkt en op welke manier u ons kunt inschakelen, als
het om ondersteuning en zorg gaat. Nog één cijfertje
tot besluit van dit eerste artikel? De tevredenheid
scoort boven de acht in het derde kwartaal (8,2).
De hele monitor bekijken?
Kijk voor de monitor Sociaal Domein op
www.horstaandemaas.nl/monitor.

Wijziging afvalinzameling
vanwege 1e Kerstdag
Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december,
wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners van Sevenum die hun afval normaal
gesproken op 25 december zouden aanbieden,
kunnen PMD en restafval op zaterdag 19 december (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

Voor keukenafval is er geen inhaaldag.
U kunt dit op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken
op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Energy Battle:
laatste ronde gaat van start!
Drie teams uit de gemeente Horst aan de Maas doen mee aan de Klimaatverbond Energy
Battle. Hun uitdaging: zo veel mogelijk energie besparen. Een team van huurders van Wonen
Limburg Horst nam deel aan de eerste ronde. Zij wisten 18,6% minder stroom en 10,3%
minder gas te verbruiken ten opzichte van een jaar eerder. De voorlopige eindstand van het
gemeenteteam is 13,3% minder stroomverbruik en maar liefst 29,5% minder gasverbruik.
Nu is het de beurt aan het derde team, woningeigenaren uit Grubbenvorst.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizenvorst
Zeelberg 2
Grubbenvorst
Sectie A, nr. 5287
Horsterweg 78-80
Horst
Witveldweg 72a
Wilhelminaplein 10
Janssenweg ongenummerd
Kranestraat 33
Sectie T, nr. 37
Kreuzelweg 53

Lottum
Houthuizerweg 18 en 20
Baron van Aerdtlaan 15
De Hanenberg 9
Meerlo
Keuterseweg 4
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Melderslo
Herenbosweg 29

Meterik
St. Jansstraat 32
Sevenum
Deckersgoedtweg 2
Pastoor Vullinghsplein 12
Kleefsedijk 22

g

Meterik

Kronenber

Griendtsveen

America

Swolgen

Meerlo

Melderslo

Tienray

Lottum

Sevenum

rst

Grubbenvo

Hegelsom

Zij bepalen zelf voor welke emmertjes dat
nodig is. Dus zit er ineens een reﬂector op uw
keukenafvalemmertje? Dan stellen we het op
prijs als u die laat zitten.

Evertsoord

Om te voorkomen dat ze een emmertje overslaan, plakken de medewerkers van SITA op
sommige emmertjes een stukje reﬂecterend
lint.

Vanaf 18.00 uur bent u welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst, waar
vanaf 18.30 uur een boeiend programma begint.
Burgemeester Kees van Rooij gaat in zijn rede in op
de veranderingen in de samenleving en de nieuwe stip
aan de horizon voor Horst aan de Maas. Een cabareteske terugblik op het dan voorbije jaar 2015 maakt ook
onderdeel uit van het programma. Omstreeks 19.30 uur
volgt een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar, waarna
u nog in een gezellige ambiance met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.
Horst

In de herfst en de winter zijn sommige keukenafvalemmertjes moeilijk zichtbaar voor de
chauffeurs en beladers van de afvalinzamelwagens. Vooral ’s morgens vroeg en later in de
middag, als het donker is.

Op 5 januari 2016 willen we u van harte uitnodigen
voor de Nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt
in de gemeente Horst aan de Maas. Ook nieuwe
inwoners zijn van harte welkom.

nvorst

Reﬂecterend lint op keukenafvalemmertje

Nieuwjaarsreceptie

Broekhuize

Derde en laatste ronde
Begin januari gaat de laatste ronde van start
met een team van woningeigenaren uit Grubbenvorst. Ook zij gaan hun uiterste best doen
om zoveel mogelijk energie te besparen.
Gaan de teams uit Horst aan de Maas winnen?
Dat horen we op de Warme Truiendag zaterdag
6 februari 2016. Dan maakt het Klimaatverbond
de einduitslag bekend.

n

Drie bespaartips van de Energiecoach
• Maak gebruik van spaarlampen; deze ver-

bruiken gemiddeld 80% minder stroom
dan gewone lampen én gaan langer mee
• Kook met de deksel op de kookpan
• Sluit de deuren in huis als de verwarming
aan staat

Broekhuize

Besparen
De deelnemers van de teams krijgen een
Wattcher te leen, waarmee ze hun energieverbruik kunnen meten en aﬂezen. Hierdoor
worden ze zich bewust van de energie die ze
verbruiken. En dat heeft bij de eerste twee
teams al goed gewerkt! En als er behoefte was
aan bespaaradvies, kwam er een energiecoach
van Wonen Limburg op bezoek. Hierdoor konden de teams slim omgaan met hun verbruik
en wisten ze dus nog meer energie en geld te
besparen.

Het echtpaar
Hesen – Keijsers
uit Horst vierde
onlangs hun
60 jarig huwelijksjubileum.
Burgemeester
Kees van Rooij
verraste hen met
een boeket en
het herinneringsbord namens de
gemeente.

oês
trum ‘t Gasth
Cultureel Cen 25 / 5961 GA Horst
t
Gasthuisstraa

Namens het bestuur van gemeente Horst aan de Maas
Burgemeester, ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris, drs. J. van der Noordt MMO

Aanmelden is niet nodig.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u
fijne feestdagen
en een
goed en gezond 2016

winter
sale
hele collectie

50% korting

*

volg ons ook op

*m.u.v. de standaard- en nieuwe collectie

Hoofdstraat 14 Horst
Dorpstraat 1 Heythuysen
www.pastschoenen.nl
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Kerstfeest met uw keurslager
een greep uit ons assortiment

GOURMETSPECIALITEITEN
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten
• 250 gram vlees per persoon
U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kipﬁlet
• lamsﬁlet
• slavinkjes
• varkensschnitzel
• lamsrack
• kogelbiefstuk
• hamburgertjes • worstjes
• kipsaté
• shoarma
• kalfsoester
• garnalen
• visspiesjes
• biefreepjes met roerbakgroente
• kipreepjes met roerbakgroente

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
4 seizoenensalade, aardappelsalade en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 12,50 pp

MAAK 6 DAGEN KAN
S OP € 100,00 VLEE
Bij aankoop van uw
S!
boodscha
ppen ontvangt u een
Het winnend lotnum
lotnummer.
mer wordt de volgen
de dag bekend gemaa
Kijk in onze winkel en
kt.
op de facebook-pagin
a Keurslager Crist Co
of u de gelukkige winn
ppens
aar bent.
Actie loopt van 18 tot

en met 24 december

2015.

LEKKER GROOT VLEES
Wij hebben voor u
diverse heerlijke
stukken vlees
in huis gehaald
• rosbief
• fricandeau
• braadvlees
• kogelbief
• ossehaas
• Argentijnse rib-eye
• lamsvlees
• kalfshaas
• kalfsfricandeau
Ook diverse soorten
in braadzak

EXTRA VOORDEEL
Bij aankoop van een kilo
VARKENSHAAS
krijgt u € 4,00 korting

BESTEL TIJDIG UW
WILD EN GEVOGELTE!
De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

BEENHAMMEN
Wij hebben de lekkerste
beenhammen voor u klaargemaakt,
in diverse modellen.
Heerlijk zacht gemarineerd in
een heerlijke wijnmarinade.
U hoeft de ham alleen maar warm
te maken en te serveren met een
heerlijke romige saus. Wij snijden
de ham graag op maat voor u.

Laat u eens lekker verrassen!

ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• rundrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• varkensrollade
• kalfsrollade
• carpacciorollade

Ook gevulde rollades
• met pulled pork rund
• met pulled chicken
• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met fruit
• met kruidencrème

VOOR AL UW WILD
Wij hebben een groot
assortiment wild in
huis
• eendeborstﬁlet
• wild konijn
• reepeper
• reebiefstuk
• hertenbiefstuk
• hazenpeper
• konijn
• konijnenbout
• hazerug
• hazebout
alles met de juiste kruiden
en smaak

alles wordt op maat gemaakt

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• nootpaté
• wildpaté
• boerenpaté
• cranberry paté
• kerstpaté
• reepaté
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

WIJ HEBBEN OOK
VEEL KANT-EN-KLARE
LEKKERNIJEN
• gevulde stokbroden
• worstenbrood
• tapas schalen
• varkenshaas in bladerdeeg
• borrelhapjes schalen
• ciabatta

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De SP en de centen
In het afgelopen jaar is het u wellicht opgevallen dat de SP in de raad,
maar ook in de pers, vaker de aandacht trok met zijn standpunten over
financiële zaken als het MJOP, de Kruisweide, de dakrenovatie van het
gemeentehuis en natuurlijk de begroting, vaker dan u mogelijk gewend
was. De vraag is dan terecht of bij de SP geld belangrijker is geworden dan
mensen? Nou, verre van dat zelfs.
Het is echter wel zo dat de finan
ciële middelen, die vanuit Den Haag
naar de gemeentes gaan, minder zijn
geworden. Beslissingen overigens,
waar de SP vaker niet achter stond

of nog staat. Dit betekent namelijk
ook minder middelen voor de mensen.
Het betekent dat we nog kritischer
moeten zijn waar het geld wel en niet
aan wordt uitgegeven. Het betekent

ook dat wij kritischer kijken naar de
uitgaves van het College van B en W
en tijdige, juiste en volledige verstrek
king van financiële gegevens. Maar
ons ook steeds de vraag stellen waar
de gemeente voor dient te staan en
waar niet. Soms wordt de gemeente
gevraagd om garant te staan voor
bepaalde leningen. Uitgangspunt is dat
de gemeente geen bank van lening is
die bij allerlei projecten bij tegenval
lers voor de kosten op moet draaien.

Als deze garantstellingen echt hard
nodig zijn voor het algemeen belang
en vooral om mensen te dienen, dan
kan de gemeente daarvoor garant gaan
staan. Dit geldt echter niet voor orga
nisaties en instellingen die zelf over
voldoende middelen beschikken of die
kunnen krijgen.
Dan zullen we kritisch zijn en zeker
niet op voorhand meewerken.
Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Voorbeeldfunctie alcohol
Alcohol en drugs. Een flinke uitdaging voor ons allemaal. Ook als
gemeentelijke overheid hebben we een verantwoordelijkheid als het
bijvoorbeeld gaat om gezondheidszorg en openbare orde. Tijdens de
gesprekken met professionals zijn mooie handvaten geboden om gezamenlijk met dit onderwerp aan de slag te gaan.
De proef waarmee de Horster
politie mensen direct kunnen testen
op het gebruik van stimulerende mid
delen bijvoorbeeld, de suggesties om
samen met verenigingen de ‘drinkcul
tuur’ aan te pakken of de doorverwij
zingen voor jongeren die met drugs

worden betrapt en hun ouders naar
Vincent van Gogh.
D66 is een van de partijen die, net
als wij, vindt dat we als overheid onze
verantwoordelijkheid moeten pak
ken. Niet wegkijken maar aanpakken.
In de HALLO Horst aan de Maas van

10 december roept D66 weer op tot
voorbeeldgedrag. Een oproep die wij
van harte kunnen steunen. Ondanks dat
wij de motie, ingediend op 17 maart,
niet hebben gesteund. Een motie die
overigens niet alleen opriep tot het
stoppen van het schenken van alcohol
in het gemeentehuis.
In de motie werd het volgende
voorstel gedaan: “Als sterk signaal naar
de volwassenen en het doorbreken van
de ‘het moet kunnen cultuur’ zelf een
voorbeeld stellen en het schenken en

gebruik van alcohol in het gemeen
tehuis en gemeentelijke instellingen
zoals de brandweer per direct geheel
te stoppen.” Wij hebben als Partij van
de Arbeid gereageerd dat wij het te
ver vonden gaan om bijvoorbeeld
brandweerlieden die uren voor onze
veiligheid op pad waren geweest bij
terugkomst in de beslotenheid van
de kazerne hun biertje te ontzeg
gen. Anders is het als het gaat om
evenementen voor jongeren. Terecht
citeert u wethouder Op de Laak die

zich afvraagt waarom er alcohol moet
worden geschonken bij de intocht
van Sinterklaas. Als PvdA zijn we
voor voorbeeldgedrag door ons als
gemeente, maar zijn we tegen betut
teling.
We zullen het er na de volgende
raadsvergadering in ons stamcafé
over hebben. Ik neem een blauwe
bessensap of spaatje rood. Wat kan ik
voor u bestellen?
Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

zoek zou doen en daarna kunt u alsnog
beslissen of u doorgaat met de koop
of niet”.
Hier dus niet. De gemeente accep
teert dat ze zelf het onderzoek doet en
gaat betalen en ze stemt tevens in met
het betalen en uitvoeren van de sane
ring. Na de absurd lage verkoopprijs is
de gemeente dus zelfs bereid om nog
meer gemeentegeld weg te geven.
Alternatief dat elke particulier zou
kiezen: Alle kosten voor rekening van
de koper en dan aan hem de keuze.

Een zoveelste aanduiding dat dit
college en deze wethouder op heel
gemakkelijke wijze uw gemeen
schapsgeld slecht beheren. (Zie ook
Floriade, Kruisweide, gemeentehuis,
Villa Flora et cetera)
D66 wil gedegen en transparante
besluitvorming met aandacht voor
gemeenschapsgeld alsof het je eigen
was.

Makkelijk weggeven
Al eerder hebben we bericht over de spotprijs waarvoor het college de
kasteelboerderij heeft verkocht, namelijk 145.000 euro. Zeker
250.000 euro onder de WOZ-waarde. De WOZ-waarde op last van de
gemeente vastgesteld was 395.000 euro.
Het verhaal van weggeefprijsjes
gaat nog steeds door. In het contract
was opgenomen dat als er (asbest)
verontreiniging rondom de boerderij
aanwezig zou zijn, de koper af zou
kunnen zien van de koop. De koper
moest zelf en op eigen kosten een
nader onderzoek laten verrichten. Dat

lijkt fair. Als hij de koop door wil zetten
is dat zo en anders is de gemeente
weer eigenaar. De gemeente kon
vermoeden dat er mogelijk asbest
aanwezig was, maar gaf aan niet
bekend te zijn of te verwachten dat dit
het gebruik van het pand in de huidige
vorm zou hinderen. Ziet de koper

van de koop af dan is dat de ideale
kans voor de gemeente om het pand
opnieuw aan te bieden, nu vrij van
erfpacht en voor een fatsoenlijke prijs.
De koper constateerde dat er
asbest aanwezig was en wilde de koop
wel doorzetten, echter dan moest de
gemeente wel een nader onderzoek
doen en de kosten van de sanering
voor haar rekening nemen. Als het je
eigen geld was geweest, dan had je
dus gereageerd met de opmerking, “de
afspraak was dat u het nader onder

Ontmoetingsfunctie Berkele Heem
Al jaren wordt het restaurant van Berkele Heem gebruikt als restaurant
voor de bewoners van Berkele Heem, maar ook als eetpunt en ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.
Ook vindt er elke week op woens
dagavond een muzikale avond plaats
waar zo’n 100 bewoners van Berkele
Heem, Hof te Berkel, Dichterbij en
wijkbewoners bij elkaar komen en
genieten van muzikale klanken en
gezellig samenzijn. Vele vrijwilligers
maken dit mogelijk en de deelnemers
kijken er ook wekelijks naar uit.

Het restaurant is daardoor ook een
belangrijke ontmoetingsruimte voor
de wijk. Niet alleen op woensdag
avond, ook op andere dagen wordt
deze ontmoetingsruimte gebruikt door
bewoners, familieleden en wijkbewo
ners voor activiteiten en samenzijn.
Per 1 januari 2017 gaat Berkele
Heem over in handen van Wonen

Limburg en wordt het omgebouwd tot
appartementencomplex. Nu wordt er, in
afwachting van het nieuwe Gasthoês,
gezocht naar tijdelijke alternatieve
locatie voor de ontmoetingsfunctie
van Berkele Heem/Hof te Berkel en
omgeving.
De verbouw van ’t Gasthoês is dan
nog niet gereed, dus een tijdelijk alter
natief is hard nodig. Een alternatief dat
voldoet aan het herbergen van gebrui
kers, bewoners, familieleden en wijk
bewoners en het kunnen voortzetten

van de wekelijkse (woensdagavond)
activiteiten. Een welkome afleiding
voor velen. Het CDA zet zich met de
vrijwilligers in om een goede locatie te
vinden die daarin kan voorzien tot het
moment dat deze ontmoetingsfunctie
in ’t Gasthoês kan worden voortgezet.
We zullen de ontwikkelingen nauw
lettend blijven volgen en gaan ervan
uit dat de stuurgroep Hof te Berkel een
goed alternatief vindt.
Annemie Craenmehr-Hesen,
CDA Horst aan de Maas

Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas
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Berry Bartels
geslaagd voor
vierde dan
Door: budoclub Horst
Voorzitter en actief lid Berry Bartels van Budoclub Horst behaalde
zaterdag 12 december op de landelijke examens voor de hogere dan
graden voor jiu-jitsu in Wijk bij Duurstede de vierde dan.
Met deze vierde dan sluit hij
aan in de lange rij dandragers bij
Budoclub Horst. Een unieke situatie
waar naast de kyugraden (witte tot
en met bruine band) een flinke rij
aansluit van eerste tot en met vijfde
dan bij jiu-jitsu.
Samen met trainingspartner Roy
Hagens (derde dan) was het hard en
lang werken voordat een dangraad
behaald kon worden, zeker nu de JBN
sinds enkele jaren een nieuw systeem

heeft ingevoerd. Daarnaast was de
begeleiding van trainer Ger Hegger
(vijfde dan) en de ondersteuning van
grootmeester Wim van Vorstenbos
(achtste dan) onmisbaar.
In de budosport is het behalen
van een graad geen doel op zich.
Het eigenlijke doel is het ontwikkelen
van evenwicht tussen geest en
lichaam. Door beide te trainen groei
je als mens en sta je steviger in het
leven.

Het boek ‘Aezelsuurkes’ van Mien
Wijnhoven uit Sevenum (Zaerum)
voor € 15,00 excl. Verzending
De bundel ‘Aezelsuurkes’ is een
verzameling van ruim 60 gedichten,
geschreven in de afgelopen 40 jaar
over vele aspecten van het leven. De
bundel bevat tevens een aantal zeer
mooie zwart-wit afdrukken.
Wilt u het boek bestellen:

Via de website: http://www.in-outbooks.nl of per mail naar:
in-out@planet.nl of in de boekwinkel, het ISBN- nummer is:
978-94-90537-60-9

Hoofdsponsor Sparta ‘18
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Wanten Bouw blijft de komende drie seizoenen hoofdsponsor van voetbalvereniging Sparta ’18 uit
Sevenum. Dat zijn beide partijen onlangs overeen gekomen. De voetbalclub maakt graag gebruik van
hun deskundigheid, voorbeeld is de nieuwe aanbouw voor de kantine, die recent is voltooid. Ook
hoofdtrainer Bob Maas blijft het komende seizoen bij Sparta’18. Voor Bob wordt dit het vierde seizoen
bij Sparta waarvan het derde seizoen als hoofdtrainer. René Kepser is bezig aan het eerste seizoen bij
Sparta en zal ook het komende seizoen het tweede selectieteam trainen.

Hovoc laat dure punten l iggen
Door: volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleybaldames van het eerste team van Hovoc hebben het zaterdag 12 december afgelegd tegen
Energo uit Beers. Hovoc DS 1 staat door dit 0-4 verlies na acht gespeelde wedstrijden met twintig punten op de
achtste plaats in de derde divisie.
Hovoc kreeg voorafgaand aan de
wedstrijd specifieke opdrachten mee en
begon goed aan de eerste set. Al snel
werd er door de sterke servicedruk
een voorsprong genomen. Maar door
één serviceserie van Energo DS 2 sloeg
het roer om: Horst kreeg de pass niet
onder controle, waardoor Beers verder
uitliep en Hovoc de eerste set verloor
(25-17). De tweede set werden de
Horster dames op scherp gezet en hard
aangemoedigd door eigen publiek.

De ploegen bleven aan elkaar gewaagd
tot de laatste punten. Maar Hovoc wist
niet genoeg lef te tonen en dat kostte
hen de tweede set (25-23).
Hovoc wilde er niet aan geloven
deze wedstrijd te verliezen en begon
strijdlustig aan het derde bedrijf.
Maar al snel kwamen de dames uit
Horst weer onder druk te staan en
wisten hier niet goed mee om te gaan.
Er ontstonden frustraties richtingzich
zelf en de scheidsrechter, die meerdere

touchéballen over het hoofd zag, waar
door het eigen vertrouwde spelletje
niet door Hovoc gespeeld werd (25-17).
Het Horster team ging nog voor het
laatste punt, maar set vier verliep zoals
de eerdere drie sets. Hovoc verloor ook
de laatste set (25-18). Het team is zich
bewust van de dure punten die het
heeft laten liggen en is erop gebrand
aanstaande zaterdag in de Dendron
sporthal voor thuispubliek goed te
presteren.

Kom naar de Kerst-Inloop
in De Rozenhof Lottum!
Op zondag 20 december 2015 van 10.00-18.00 uur

organiseren de vrijwilligers van De Rozenhof een sfeervolle
gezellige Kerst-Inn voor jong en oud. Voor alle bezoekers is er
gratis koﬃe/thee, kerstbrood, kerstkransjes en een glas Glühwein.
Ook zijn er allerlei leuke rozen-cadeautjes te koop in de kleine
cadeaushop van De Rozenhof. Alles in een prachtig verlichte tuin
rond het nieuwe overdekte terras dat is ingericht in een gezellige
kerstsfeer. Iedereen is van harte welkom!

Kerst-kleurwedstrijd
en speurtocht voor de kinderen

Voor de kinderen en gezinnen is er een speciale kerst-kleuractie en
kerstwens-actie met mooie prijzen. Naast de kerst-kleurwedstrijd
is er voor alle kinderen een spannende speurtocht in de feeëriek
verlichte rozentuin en chocomel met iets lekkers.

De Rozenhof Lottum

Markt 2, 5973 NR Lottum

E1 SV United kampioen
Door: voetbalvereniging SV United
De E1 van SV United uit Meerlo is kampioen in de najaarscompetitie geworden. De laatste wedstrijd
speelde het team op zaterdag 12 december tegen FCV-Venlo E1. Het team uit Meerlo heeft een doelsaldo van 82 voor en maar 6 tegen. De wedstrijd verliep in het begin ondanks de snelle goal voor
United toch wel stroef. Maar toen eenmaal de tweede goal werd gemaakt begon het team goed te
draaien, de een na de andere goal werd gemaakt. De eerste helft was de uitslag al 4-0 voor United.
De tweede helft werd dit verder gestaag uitgebreid naar een einduitslag van 12-0 voor United.
Helaas voor de keeper had hij weinig te doen. De voorhoede en het middenveld bestaande uit Teun,
Jared, Bart, Cas en Lucas het toch wel druk om de voorzetten en de goals te maken. De achterhoede
bestaande uit Jelle S. en Jelle K. en natuurlijk Len hadden goed voor elkaar zoals de uitslag al laat zien.
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SVEB wint derby
Door: Geert Schatorjé, voetbalvereniging SVEB
Op sportpark ’t Venneke in Broekhuizenvorst stond zondagmiddag 13 december de derby SVEB-Sporting ST op
het programma.

Geen sterke beurt
voor Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste team van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst speelde
op zondag 13 december tegen ZSV uit Zeilberg. Het gepromoveerde ZSV
uit Zeilberg kende een furieuze competitiestart. Het kende daarna enkele
mindere wedstrijden, maar in de laatste weken draait het weer prima.
Ook Wittenhorst ondervond de kracht van dit stugge en fysiek sterke
team.

Bram Curvers laat zich niet van de bal zetten (Foto: Thijs Janssen)
Sporting had in de voorgaande
twaalf wedstrijden driemaal
gewonnen, driemaal gelijk gespeeld
en zesmaal verloren. Opmerkelijk
hierbij is dat zij thuis nog niet
hadden kunnen winnen, maar dat
alle overwinningen op vreemde
bodem waren behaald. SVEB was dus
enigszins gewaarschuwd.
Het begin van de wedstrijd was
zonder meer wervelend. SVEB liet er
geen gras over groeien en aanval na
aanval rolde op het Sporting-doel af.
Kans na kans en na een kleine tien
minuten stond het dan ook al 2-0
voor de thuisploeg. Eerst kopte Joris
de Mulder uit een corner raak en niet
veel later schoot Maik Vermazeren,
eveneens na een corner, de bal vanaf
de hoek van het zestienmetergebied
bijkans door het net. Een monsterscore

lag in het verschiet. Maar of het nu
kwam doordat Sporting zich beter op
het spel van SVEB had ingesteld of
dat SVEB het na vijftien minuten voor
gezien hield, de storm ging liggen en
het restant van de eerste helft was
bedroevend. Het enige lichtpuntje
in deze fase was Dean Crompvoets,
maar dat kwam vooral door zijn fel
oranjeroze voetbalschoenen.
De tweede helft was van
hetzelfde laken een pak. Het was niet
verwonderlijk dat het eerste echte
gevaar van Sporting uit een vrije trap
kwam, genomen vanaf de zijkant.
Uit deze vrije trap ontstond een zeer
onoverzichterlijke situatie, waarbij
doelman Caspar Lijnders middels
een rare capriool met een of ander
lichaamsdeel in eerste instantie nog
redding kon brengen, maar waarna

de bal vanaf de zijkant alsnog werd
binnengeschoven. SVEB-grensrechter
Paul Vousten had echter buitenspel
geconstateerd en de scheids nam zijn
vlagsignaal over. De stand bleef 2-0.
In de 82e minuut mocht Sporting
wederom een vrije trap nemen,
nu echter recht voor het doel. De bal
werd in eerste instantie nog gekeerd,
maar vervolgens binnengeschoten
door Tim van Rijswick. Stand dus nog
maar 2-1 met nog een kleine tien
minuten op de klok.
Sporting wilde nog aanzetten,
maar voordat het zover kwam was
de marge alweer twee. Uit een
scrimmage voor het Sporting-doel
scoorde Maik Vermazeren met het
hoofd zijn tweede van de wedstrijd
en inmiddels zijn negende in deze
competitie. Eindstand 3-1.

Wittenhorst maakte helaas geen
sterke beurt. ZSV was in alles beter,
vooral in felheid troefde de ploeg
de oranjemannen volledig af. En als
dit ontbreekt, is het moeilijk, zo niet
onmogelijk, om punten te pakken.
ZSV was zoals gezegd veel meer aan
wezig en als er een vrije trap voor het
doel van Wittenhorst genomen werd,
was met name Ricke Wiersema een
gevaarlijke klant. Tot grote verrassing
kwam Wittenhorst in de 16e minuut
op voorsprong. Een doorsteekbal van
Willem Heijnen bracht Rob Zanders in
stelling. Hij verzilverde dit buiten
kansje met een zuiver schot, 1-0.
ZSV voelde zich bestolen en ging nog
meer de aanval zoeken. Enkele goede
reddingen van Sjors Witt hielden
Wittenhorst nog overeind, maar in de
laatste minuut voor de pauze kwam
ZSV verdiend op 1-1. Dirk Verlijsdonk
schoot van dichtbij snoeihard de bal

HZPC bij minioren
wedstrijd en
Amsterdam SwimCup
Door: zwemvereniging HZPC
De minioren van HZPC zwommen op zondag 13 december de tweede
wedstrijd in het miniorencircuit. De wedstrijd werd door de vrijwilligers
van HZPC georganiseerd in het vertrouwde thuisbad De Berkel in Horst.
De wedstrijd verliep volgens schema en de sfeer zat er goed in. Dat was
ook te zien aan de mooie resultaten die de minioren neer hebben gezet.
Zoals gebruikelijk werden er vele
persoonlijke records verbeterd door
de minioren van HZPC. Iedereen
verbeterde één of meerdere persoon
lijke records. De grootste verbetering
kwam op naam van Isis van Kuijk.
Zij verbeterde haar persoonlijke
record op de 100 meter vrijeslag met
17 seconden. Dit leverde haar ook
een gouden medaille op.
Andere medailles werden
gewonnen door: Sofie Geurts (brons),
Lars Hagens (zilver en brons), Anna
van Kuijk (goud en brons), Isis van
Kuijk (tweemaal goud), Tijn van Kuijk
(tweemaal zilver), Ilse Versteegen
(tweemaal brons), Cas Verstegen
(tweemaal goud), Danee Verstegen
(tweemaal goud) en Marlijn Zwart
(zilver en brons).
De goede resultaten werden

na afloop nog eens goed gevierd.
Voor de minioren stond namelijk een
grote stapel pannenkoeken klaar,
voorbereid en gebakken door Maaike
en Dennis Hagens.
Aan de andere kant van
Nederland werd de Amsterdam
Swimcup georganiseerd
in het Sloterparkbad van
Amsterdam. Twee deelnemers
vertegenwoordigden HZPC: Serafina
Vlijt en Björn Piket. Serafina zwom
op vrijdag 11 december de 200
meter vlinderslag en Björn op
zondag 13 december de 200 meter
vrijeslag. Beiden zwommen helaas
net iets boven hun persoonlijke
record, maar als een van de eerste
langebaanwedstrijden was dit een
mooie wedstrijd te voorbereiding van
de NK in april.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Olsredlem in het nieuw
Alle jeugdteams van volleybalvereniging Olsredlem uit Melderslo zijn voorzien van nieuwe tenues.
Deze zijn mede mogelijk gemaakt door Cornelissen Techniek uit Melderslo en de stichting Vrienden van
Olsredlem. “De laatste jaren groeit het aantal jeugdleden met grote sprongen wat onder meer te danken is
aan een goed jeugdbeleid van de Melderslose club. Bij veel kennismakingstrainingen mogen alle kinderen
uit Melderslo komen kijken om zo enthousiast met deze mooie zaalsport kennis te maken”, aldus Olsredlem.

in de rechterbovenhoek. In de pauze
werd Wittenhorst bijgepraat door de
bijgetekende trainer Jan Lauers en
dit had wat effect. Wittenhorst kwam
wat beter voor de dag en kende
zodoende een opleving. Zo kon Bram
Rubie voor de doelman verschijnen,
maar dit bleef zonder succes. Aan de
andere kant was het weer Sjors Witt
die het doel schoon hield met enkele
goede reflecties. In de slotfase kreeg
de thuisclub nog de beste kansen,
maar ook hun doelman stond paraat.
Het zou teveel zijn geweest wanneer
Wittenhorst met de volle buit van het
veld gegaan was. Nu een opgeluchte
ploeg dat toch één punt in de wacht
sleepte. Dit was dan de laatste wed
strijd van dit jaar. De spelers weten
hoe de vlag erbij hangt en zullen in
het nieuwe jaar nog flink aan de bak
moeten, met de wetenschap dat het
niet altijd vanzelf gaat.

Najaarsmoeheid, Pijn & Blessures
Migraine, Hormonale klachten
Ook Stoppen met Roken en Afvallen!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

20

ca. 40 verschillende winkels waaronder:

7 dagen
per week
kerstshoppen

sogood
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TIJDENS DE KERSTDAGEN GELDEN GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Kijk op www.trefcenter.nl voor de actuele tijden
HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND | GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL VOLG ONS:

Dagje uit?
Kom shoppen in Venlo!

www.venloverwelkomt.nl
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MC Lottum

Leden gehuldigd

Door: Motorcross Club Lottum
De leden van MC Lottum waren op zondag 13 december massaal naar het Brabantse Boekel getrokken voor de
jaarlijkse kampioenenhuldiging van Motorsport Organisatie Nederland. Evenals in 2014 werden er dit jaar weer
twee Nederlandse kampioenen gehuldigd die lid zijn van MC Lottum.

HBSV te sterk voor
Oxalis
Door: korfbalvereniging SV Oxalis
De nummer twéé in de poule, HBSV uit Hout-Blerick, stond zondag 13
december voor korfbalvereniging SV Oxalis op het programma. Een bekende
tegenstander voor SV Oxalis waar ze het vaak moeilijk tegen hebben.
Oxalis begon voortvarend en
kwam op een voorsprong maar de
aansluitingstreffer liet niet lang op zich
wachten. In de eerste helft was het
een gelijk opgaande strijd. Beide teams
gaven verdedigend weinig ruimte weg
en aanvallend waren ze zoekende
naar goede kansen. Dit resulteerde in
een 5-5 ruststand. Een goede peptalk
van coach Bart van der Burgt, waarin
duidelijk werd gemaakt dat Oxalis echt
niet kansloos was en dat men als een

team sterk stond te spelen, gaf Oxalis
moed voor de tweede helft. Het was
wederom Oxalis die na rust het eerste
doelpunt maakte. De ballen die voor
de rust niet in de korf vielen bij HBSV,
vielen nu echter wel en met acht doel
punten op rij werd een onoverbrugbare
voorsprong gepakt, 6-13. Oxalis was
niet bij machte om de kansen af te
maken. Uiteindelijk werd de stand
op 8-14 en moest Oxalis in HBSV hun
meerdere erkennen.

Stan Breukers werd kampioen in de quads senioren
Waren het in 2014 Johan Gommans
en Josh Breukers van MC Lottum die
Nederlands kampioen werden in twee
verschillende quad klasses, dit jaar
viel de eer aan Rome Huijber en Stan
Breukers van MC Lottum die Nederlands
Kampioen werden in 2 quad klasse.

Stan Breukers werd kampioen in de
quads senioren en Rome Huijbers werd
kampioen in de hoogste quad klasse,
namelijk de quad inters. En of dat nog
niet genoeg was, werd Gijs Verschuren
van MC Lottum mooi derde in de quad
nationalen. De afgelopen jaren draaien

de leden van MC Lottum mee in de
top van diverse klassen bij Motorsport
Organisatie Nederland. Voor 2016 hoop
MC Lottum weer dat er op het eind van
het seizoen diverse rijders gehuldigd
worden op de kampioenenhuldiging
in Boekel.

HZPC nam deel aan synchroon
zwemkampioenschappen
Door: zwemvereniging HZPC
De synchroonzwemafdeling van HZPC Horst nam op zaterdag 12 december deel aan de Interkring Age 1
synchroonzwemkampioenschappen in zwembad De Wisselaar in Breda.
Dit is een nationale figuren
wedstrijd van het synchroon
zwemmen voor de Age I (jonger dan
12 jaar). Maud Lucker, Linda Driessen
en Noah Janssen van HZPC afdeling

synchroonzwemmen hebben hieraan
mee mogen doen. Er waren in totaal
130 deelnemers.
De dames hebben heel erg goed
gezwommen en hele goeie punten

behaald. Helaas ging niemand
van hen er met een medaille
vandoor. Maar Noah heeft wel haar
Age I diploma gehaald tijdens de
wedstrijd.

weekend
verslaggever
(student)

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een weekend verslaggever (student) m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
Horst aan de Maas naar de lezer toe; n je taalvaardigheid is uitstekend en
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Horst aan de Maas;
diensten tussen zaterdagochtend
n je werkt nauw samen met de redactie
08.30 uur en zondag 21.00 uur;
n ook door de week is het mogelijk om
van HALLO Horst aan de Maas.
de redactie extra te ondersteunen.
n

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

America A1 najaarskampioen
Door: voetbalvereniging AVV America
Jeugdelftal A1 van AVV America is kampioen in de najaarscompetitie geworden. Ze zijn de
ongeslagen kampioen in de derde klasse 301. Met acht overwinningen en een gelijkspel bleef America
A1 de concurrentie voor. Zij volgen hiermee het voorbeeld van hun jongere clubgenoten. De E1 werd
ook zonder te verliezen kampioen in de tweede klasse 306. De receptie van de heren van de A1 is op
zaterdag 19 december in de clubkantine. Deze duurt van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 28 december a.s. via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 52.

T 077 396 13 52 • www.hallohorstaandemaas.nl
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23e editie

Wedstrijd om
Kasteelloop in Horst
snel te vergeten
voor Set Up

Traditiegetrouw vindt op tweede kerstdag de Kasteelloop in Horst plaats. Deze wedstrijd wordt gehouden in
de Kasteelse bossen en wordt georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.

Door: volleybalvereniging Set Up
Het eerste team van volleybalverenging Set Up uit Meerlo speelde op
vrijdagavond 11 december een uitwedstrijd tegen het vierde team van
HLB Van Daal uit Den Dungen. De dames uit Den Dungen stonden in de
middenmoot, dus waren er winstkansen voor Set Up.
De eerste set ging tot 8-8 gelijk
op, maar door veel onnauwkeurig
heden en een slechte service keken
de dames van Set-Up DS1 lange tijd
tegen een achterstand aan 15-12 en
17-13. Uiteindelijk won Set Up DS1 de
set met 22-25.
In de tweede set wisten de
dames van Set Up DS1 dat ze een
stuk minder fouten moesten gaan
maken om de tweede set te winnen.
Door een goede servicedruk creëer
den de dames een voorsprong van
7-13. Toen de coach van de tegen
stander een time out nam, kwamen
de dames niet meer aan hun eigen
spel toe. Set Up kon zich daarna
weer enigszins herpakken, maar de
foutenlast bleef veel te hoog, waar
door Set Up via 23-23 de set onnodig
verloor met 25-23.
De derde set keken de dames
direct weer tegen een achterstand
aan en via 13-10 en 20-15 leek de set

te zijn gespeeld. Uiteindelijk kwamen
de dames door een goede service
reeks puntje voor puntje dichterbij en
kwamen ze terug tot 22-19. In een
spannende slotfase van deze set
wisten de dames toch nog de set te
pakken met 25-27.
De vierde set was wederom niet
goed, de dames van Set Up konden
opnieuw geen servicedruk creëren
en kregen de foutenlast niet omlaag,
waardoor de hele set wederom gelijk
opging. Via 10-10 en 21-19 verloor Set
Up de set met 25-22. Hierdoor stond
het 2-2 in sets en kwam er weer een
vijfde set.
De vijfde set was er nog steeds
geen servicedruk en konden de
dames niet overtuigen en kwamen
ze niet in hun eigen spel. Via 8-6 en
13-9 verloor Set Up uiteindelijk de set
met 15-10. Kortom: een wedstrijd om
snel te vergeten en te leren van de
fouten.

De Kasteelloop wordt dit jaar
voor de 23e keer gehouden. In
die 23 jaar is deze Kasteelloop
uitgegroeid tot een evenement dat
vele sportieve en recreatieve lopers
trekt.
Het ontstaan van de Kasteelloop
komt voort uit de Kerstcross van de

scheidsrechtersvereniging. Ieder jaar
werd er door deze vereniging op
tweede kerstdag voor de leden een
loperscross georganiseerd, zodat ook
tijdens de wintermaanden de conditie
op peil gehouden kon worden.
De nadruk ligt op het recreatieve
karakter, terwijl ook de prestatieve

lopers aan hun trekken komen.
Wethouder Bob Vorstermans van
gemeente Horst aan de Maas
verricht het startschot en loopt de vijf
kilometer.
Kijk voor het volledige
programma en meer informatie op
www.kasteelloop.nl

Tegen SV United

Kronenberg heeft gelijk aan zijde
Door: voetbalvereniging SV Kronenberg
Het eerste team van SV Kronenberg speelde zondag 13 december tegen SV United uit Meerlo.
In een wedstrijd waarin een gelijk
spel wellicht terecht was geweest trok
Kronenberg aan het langste eind, 4-3.
Kronenberg en SV United maakte
er een knotsgekke eerste 25 minuten
van. United kwam goed uit de start
blokken en probeerde middels snelle
omschakelingen gevaarlijk te worden.
Na tien minuten leek dit aardig te
werken. Tweemaal knullig balverlies bij

Kronenberg luidde een 0-2 voorsprong
in voor de gasten. Voor dit moment
had Nick P de openingstreffer op zijn
schoen. Hij schoot echter oog in oog
met de United doelman naast. Plots
kwam Kronenberg op 1-2 en twee
minuten later was het alweer 2-2. Bij
het eerste doelpunt schoof een Unitedspeler de bal achter zijn eigen doel
man. Bij het tweede doelpunt snelde

Koen door de defensie na een goede
pass van Nick en hij faalde niet. De
eerste helft bleef rommelig van twee
kanten en Kronenberg had de handen
vol aan de snelle en goede aanvalslinie
van de gasten.
Na balverlies op het midden
veld schakelde United wederom snel
om en sneed als een mes door de
Kronenbergse defensie 2-3. Vlak hierna

voorkwam Pierre met een goede red
ding erger en trof United uit diezelfde
kans nog de lat. Ruststand 2-3. In de
tweede helft moest het beter aan
oranjezijde en het ging ook beter. Met
een flinke portie strijdlust werden de
blauw-witten terug gedrongen op
eigen helft. Kronenberg kreeg in deze
fase kansen op de gelijkmaker maar
deze viel nog niet. Invaller Jeroen
werd luttele minuten later opzichtig
vastgehouden in het zestienmeter

NU IN DE VERKOOP

gebied en de scheidsrechter kon niet
anders dan een penalty geven. Paul
wist wel raad met deze kans, 3-3.
Kronenberg rook bloed en kwam ook
op voorsprong. Uit een vrije trap trof
Koen nog de lat maar het was Thijs v
D die doel trof, 4-3. United moest nu
komen en Kronenberg kreeg ruimte om
de wedstrijd af te maken. Enkele grote
kansen waren niet aan de oranjeman
nen besteed. Aan de andere kant was
het nog enkele malen billenknijpen.
Zeker toen Pierre, Nico en Thijs redding
moesten brengen op de doellijn na een
ware ‘scrimmage’. Gelukkig liep het
goed af en had Kronenberg het geluk
aan haar zijde. Door deze overwinning
gaat Kronenberg als nummer twee de
winterstop in.

Vrijstaand geschakelde woningen,
voormalige Harmonielocatie,
Sevenum.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

• Zeer ruime woningen;
• Dichtbij het centrum;
• Levensloopbestendig.
Meer informatie:
Startpunt Wonen
Kranestraat 33
5961 GX Horst
E-mail: info@startpuntwonen.nl
Telefoon: 077- 260 0000

www.startpuntwonen.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Kerstinloop in De Rozenhof

Samenwerking en eenheid

Lezing over
Het Kennis Boek

Vrijwilligers van het Rozenkenniscentrum organiseren op zondag 20 december een Kerst-Inn aan het Lottumse
marktplein van 10.00 tot 18.00 uur.
Er zijn onder andere koffie en
thee, kerstbrood, kerstkransjes en een
Glühwein te krijgen in de verlichte tuin
rondom het nieuwe terras. Kinderen
van Basisschool De Bottel in Lottum
hebben op school een kerstkleurplaat
gekregen die ze niet alleen zo mooi
mogelijk mogen inkleuren, maar
waarop ze ook hun speciale kerstwens
kunnen zetten. De kinderen kunnen
hun kerstbal met een mooie kerstwens
op 20 december ophangen in één
van de kerstbomen in De Rozenhof.
Ook kinderen die deze kleurplaat niet
via Basisschool De Bottel hebben
gekregen, krijgen tijdens de KerstInn de kleurplaat die ze dan kunnen
inkleuren en van een kerstwens
voorzien. Met deze kleurplaten zijn
prijzen te winnen. Naast de kerstkleurwedstrijd is er voor alle kinderen
een speurtocht in de verlichte
rozentuin.

In Swolgen wordt op zaterdag 19 december een lezing gegeven over
Het Kennis Boek. Deze vindt om 14.00 uur plaats aan de Jan van
Swolgenstraat 42.
Het Kennis Boek is een kosmische
gids. “De gids heeft een bijzondere
energie. Het begeleidt iedere lezer
naar een hoger bewustzijn. Ook geeft
het inzicht in de grote veranderin
gen die in de wereld gaande zijn.
Wereldwijd zet het mensen aan tot

samenwerking en eenheid. Een ieder
kan hieraan meewerken door weke
lijks het boek in een kleine groep
te lezen”, aldus de organisatie van
de lezing. Aanmelden voor de gratis
lezing bij Trudy ten Haaf, via 06 83 97
93 83 of www.hetkennisboek.nl

Kerstconcert
Renantia
‘Wat ik met Kerst-miss’ is de titel van een ‘anders-dan-hoewel-toch
kerstconcert’ door fanfare Renantia uit Griendtsveen. Dit concert vindt
zondag 20 december plaats in de kerk in Griendtsveen om 14.30 uur.
Beïnvloed door de kerstgedachte
brengt zij een programma met
muziekstukken, die leiden tot een
kerstgevoel, aldus de organisatie.
Theo Lokin gaat op ‘Lokinistische’
wijze de kerstbeleving koppelen aan
de liveklinkende muziekstukken,

gespeeld door de fanfare en trom
bone-sextet Slide society. Naast de
instrumentale werken wordt ook
vocaal uitgepakt met kerstliederen
tijdens volkszang. Toneelvereniging
Grikon zorgt voor Dickins-achtige
taferelen.

Optreden Ratatouille’s Kerstkoor
Ratatouille’s Kerstkoor treedt op zondag 20 december op tijdens de open dag van bloemen- en koffiespeciaalzaak TIM! In Sevenum. Dit optreden begint om 14.00 uur.
Ratatouille’s Kerstkoor zingt oudNederlandse, maar ook anderstalige

kerstliederen en doet dat geheel in tra
ditionele klederdracht. Het koor treedt

dezelfde dag ’s ochtends ook op in het
Protestantse Kerkje van Helenaveen.
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STEM OP JE FAVORIETE
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur en net als vorig
jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro!

TH

EM
AS

al

THE F
OOLS

be
n
Be een
rt
en ker
Ern stb
ie

NA
ND

ME

E

IS

W

W

.NL

WIS

PK

PO

ER

ST

R
.HO
WW

UL
TERS MAKE THE R

ES

FO

R

TH

E

Ik
be
Be n e
rt en
e k
n
Er erst
ni b
e al

Fairy
ta
The P le of New
ogue
York
s an
MacC d Kirsty
oll

K
POP WIS

Ik

HÔRST
E

Dr

ivi
n

gH
om
Ch e fo
ris
r
Re Chr
a
ist
m

as

H
H

ork
wY
f Ne irsty
le o and K
a
t
y
s
Fair Pogue Coll
The
Mac

R

s

a
istm
Chr
for
e
Hom Rea
ving Chris

:
p
o
n
i
e
n
i
l
n
o
0
5
1
1
p
0
o
2
t
0
e
j
1
l
p
u
V
to
t
s
r
e
k
/
l
n
.
s
a
a
m
e
d
n
mber!
e
a
c
e
a
d
t
0
s
2
r
t
o
t
o
stemmen kan
w.halloh
Dri

ww

Dr
iv
i

Al

You

ng
Ho
m
Ch e
r
is fo
Re
a

Want
For C
Maria hristmas
Is You
h Care
y

s Is

a
istm
Chr
For h Carey
t
n
a
ia
l I W Mar

24

cultuur

17
12

Kerst-inn Sevenum
In de Fabianus- en Sebastianuskerk in Sevenum vindt op zondag 20 december de jaarlijkse kerst-inn plaats.
Het thema van dit kerstconcert is Het Vredeslicht.
Elk jaar wordt in Betlehem vlak
voor Kerstmis het vredeslicht ont
stoken waarna kinderen uit allerlei
landen het vervolgens verspreiden
over de wereld. Het vredeslicht staat
symbool voor vrede en vriendschap.

De kerst-inn wordt dit jaar
georganiseerd door het Kerkelijk
Gemengd Koor, Sevenums Gemengd
Koor (Sezako) en Vocal Connection.
Zang en verhaal spelen tijdens het
concert een centrale rol; de koren

verzorgen de zang en Miek Raedts
neemt de rol van verteller op zich. Zij
worden bijgestaan door een drietal
solisten: Caroline Tacken en Sharon
Gielen op dwarsfluit en Hay Fleuren
op gitaar.

Wim Daniëls bij Kukeleku
Bij Kukeleku is op zondag 20 december cabaretier Wim Daniëls in ’t Gasthoês in Horst te zien. De aanvang
van de voorstelling is om 20.00 uur.

Optreden Sedaa
in Horst

Wim Daniëls is Neerlandicus,
schrijver en cabaretier. Hoewel hij
met zijn theatervoorstellingen voor
heen voornamelijk in Noord-Brabant
speelde, is hij bij het grote publiek
zeker geen onbekende. Jarenlang

Voor de derde maal is er een optreden van Sedaa in café Cambrinus
in Horst. Dit concert vindt plaats op zondag 20 december en begint om
16.00 uur.

Kerstmanifestatie kerk Tienray

De muzikanten uit Mongolië en Iran
leggen een link tussen de traditio
nele Mongoolse muziek en de Oriënt.
Sedaa creëert daarmee een heel eigen
klankwereld, de ene keer traditioneel
om vervolgens heel westers te klinken.
Zanger Nasaa Nasanjargal zingt in de
typisch Mongoolse keelzangstijl en

met Naraa Naranbaatar bespeelt hij de
Morin Khuur: de tweesnarige paarden
kopviool. Ook de dulcimer-speler
Ganzorig Davaakhuu en de Iraanse
multi-instrumentalist Omid Bahadori
spelen op traditionele instrumenten.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

verzorgde hij de columns in het
radioprogramma Spijkers met Koppen,
maar ook schoof hij al regelmatig
aan bij Pauw & Witteman voor een
taalbeschouwing. In zijn voorstelling
Associëren neemt Wim Daniëls de

bezoeker mee in zijn speelse gedach
tekronkels en scherpe taalanalyses,
altijd gebracht met zijn goedmoedige,
droge humor, aldus Kukeleku.
Voor meer informatie, kijk op
www.kukeleku.com

In de kerk van Tienray vindt op dinsdag 22 december een kerstmanifestatie plaats. Deze wordt georganiseerd
door LGOG Kring Ter Horst en begint om 19.00 uur.
Tijdens de kerstmanifestatie
vertelt Harrie Raaijmakers over
de geschiedenis, de bouw
en de o
 ntwikkeling van de
kerk. Verder geeft pastoor

Verheggen een toelichting op zijn
kerststallenverzameling: over het
ontstaan en hoe hij aan zo’n grote
verzameling is gekomen. Een gedeelte
zal ter bezichtiging uitgestald staan.

Het kerkkoor van Tienray zorgt voor
de muzikale omlijsting. In samenzang
met het koor worden kerstliederen
gezongen, zoals dat vroeger
gebruikelijk was.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Boerderijwinkel Lenders

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Daar zijn we weer!
Nog meer voordeel en je hoeft er helemaal niks voor te doen! We verloten weer
een mooie prijs onder álle Voordeelpashouders, dus ook onder hen die al een
pas voor 2016 hebben. Woensdag 23 december kiezen we dit keer niet één,
maar zelfs twee gelukkige winnaars! We maken de winnaars bekend via onze
Facebook-pagina. Ook kans maken? Koop dan nu nog je Voordeelpas!

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Twee kansen op
vier kaartjes voor
de ijsbaan

Ben jij
d
e
gelukk
op het Wilhelminaplein in Horst
HALLO vo ige
orde
pashoud eler?

Gebr. van Doornelaan 90, Horst

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Kijk vanaf
23 de
op onze Fa cember
cebookpagina.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Voordeelpas
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Museum De Locht

Kerstboom versieren
Kinderen mogen op zondag 20 december zelf een kerstboompje versieren in Museum De Locht in Melderslo.
Het museum is deze dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

RESTAURANT

UITGAANSAGENDA

1STE KERSTDAG
KERSTDINER/
A LA CARTE

1STE KERSTDAG
BIG CHRISTMAS
PARTY

GEOPEND VANAF
16:00 UUR

MET: PAUL VAN DE LAAR
AANVANG 22:30 UUR

2DE KERSTDAG
LUNCH/
KERSTDINER/
A LA CARTE

2DE KERSTDAG
CHRISTMAS:
LIVE ON STAGE

(RESERVEREN AANBEVOLEN)

AANVANG 22:30 UUR

OUDEJAARSDAG

2 JANUARI
OLLIEBOLLENQUIZZ

(RESERVEREN AANBEVOLEN)

VANAF 12:00 UUR

Museum De Locht is ingericht in
kerstsfeer. Er zijn diverse kersstalletjes
te bezichtigen en het koor Merlina

brengt kerstliederen. Er wordt deze
zondagmiddag stroop gemaakt en in
het aspergemuseum worden producten

verkocht met behulp van een traditio
nele veilingklok. Kijk voor meer infor
matie op www.museumdelocht.nl

GEOPEND VANAF 12:00
UUR VOOR LUNCH

Nieuwjaarswandeling

Van kameelboom naar
Kamiël van de Piël
Kamiël van de Piël.
De wandeling is ongeveer 8 kilo
meter lang en begint om 10.30 uur.
Verzamelen bij de parochiekerk in
Evertsoord. Parkeren is mogelijk op
de parkeerplaatsbij het houten cel
lencomplex van de inrichting. Vooraf
inschrijven is nodig. Dit kan tot uiterlijk

HARD 2 GET

AANVANG 21:30 UUR

SYLVESTER-DINER

(DEELNAME GRATIS)

VANAF 17:00 UUR

(UITSLUITEND OP RESERVERING)

KADOTIP!!
LEUK OM TE GEVEN EN
LEUK OM TE KRIJGEN
ONZE DINER CHEQUE

De Penitentiaire Inrichting Ter Peel organiseert samen met Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) een nieuwjaarswandeling op zondag 3 januari. De wandeling voert van de kameelboom naar De Kamiël van de Piël.
Gedetineerden en medewerkers
van Ter Peel en CEZP zetten zich samen
in voor Serious Request. De opbrengst
van de actie gaat in zijn geheel naar
het goede doel. De wandeling start
bij de originele kameelboom op het
terrein van de gevangenis en eindigt bij
het onlangs opgerichte monument De

*AKOESTISCH!

woensdag 30 december door een email te sturen naar: anita.toonen@dji.
minjus.nl De kamelenboom was het
oriëntatiepunt voor de werkers in de
Peel. Het monument is zichtbaar vanaf
de Midden Peelweg. Tijdens de wande
ling wordt er ook aandacht besteed aan
de geschiedenis van deze plek.

ZOM

TEAM BLOK 10

WENST IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN FANTASTISCH 2016

Bij
Bij
Marië
Bij Marië
Marië
damesdamese
dames- e
e
nachtmo
nachtmo
nachtmo

CHEERS!!

WILHELMINAPLEIN 10 HORST T (077) 397 12 24

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

www.blok10horst.nl
Grote verbouwingsopruiming
GROTE
VERBOUWINGSOPRUIMING!!
afdeling verrassende acties
Met
damesveel
e
op d e

2 vsotour k
€ 1,-*

op d e g
lin
herenafde
e
voor de

2 stuk
½ prijs*

leding

nachtk
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k
2e srtu
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voo

IJsbaan Horst geopend

Bij Mariëtte
Mariëtte Mode
Mode vind
vind je alles
alles onder één
één dak:
dak:
Bij
Bij
Mariëtteherenmode,
Mode vind je
je alles onder
onderschoenen,
één dak:
damesdames- en
en herenmode,
herenmode, accessoires,
accessoires,
schoenen,
damesen
accessoires,
schoenen,
nachtmode,
ondermode
en huishoudtextiel.
huishoudtextiel.
nachtmode,
ondermode
en
nachtmode, ondermode en huishoudtextiel.

De ijsbaan in Horst werd op vrijdagavond 11 december geopend door onder andere Toos Toverhoed uit
Toverland. Toos Toverhoed speelde ter ere van de opening van de ijsbaan een stukje uit de nieuwe wintershow van Toverland. Burgemeester Kees van Rooij wierp samen met enkele sponsoren van de baan de eerste
fluitketel, om zo ook de eerste Horster Curling Competitie die op de ijsbaan plaats gaat vinden te openen.
Deze competitie ging dinsdag 15 december van start.

* Tenzij anders aangegeven

KORTINGEN tot 70%
Met veel verrassende acties
½ prijs*
Zondag 20 december open van
12.00-17.00 uur
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Lottum Goes to Amerika

17
12

Kerst vur oow en meej
zo 20 december 16.30 en 19.30 uur
Org: Gemengde zangvereniging
Egelsheim, Vocal Group Happy Sound
en muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: Hubertuskerk

Lezing over
het oude kerkhof
zo 20 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Horst

Broekhuizen

do 17 december 20.00 uur
Locatie: bowlingcentrum De Riet

Optreden Sedaa

zo 20 december 11.00-17.00 uur
Organisatie: Tealifestyle
Locatie: Blue Berrie Hill

Quiltcafé

Demonstratie kippen
schilderen

Uitreiking De Verbinding 2015 Organisatie: Kukeleku

za 19 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Kerstboom versieren
zo 20 december 10.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 18 december 14.00 uur.
Locatie: Museum de Kantfabriek

Meterik

zo 20 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Kerstmarkt voor
Serious Request

Voorstelling
Wim Daniëls

do 17 december 18.30-20.00 uur
Locatie:
basisschool Onder de Wieken

zo 20 december 20.00 uur

Demonstratie jam maken

vr 18 december 16.00 uur
Organisatie: Locatie: ijsbaan

Optreden E-Motion
za 19 december 21.30 uur
Locatie: café D’n Tap

Optreden Eamonn McCormack

Griendtsveen

za 19 december 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

zo 20 december 14.30 uur
Organisatie: fanfare Renantia
Locatie: kerk

Kerstkoopzondag

Kerstconcert

Kerstsafari

vr 18 december 11.00 uur
Organisatie: Dichterbij
Locatie: kerk en boerderij Wienes

Locatie: ‘t Gasthoês

Sevenum

Workshop techniek

di 22 december 11.00-17.00 uur
Locatie: Blue Berrie Hill

Hegelsom

zo 20 december 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: café De Sevewaeg

Dorpsraadsvergadering

Theeproeverij

ma 21 december 11.00-17.00 uur
Organisatie: Studio Kip en Meer
Locatie: Blue Berrie Hill

Tapzingen

zo 20 december 13.00
Locatie: Kaldenbroeck

Melderslo

Optreden Rattled
zo 20 december 16.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Wandelen & soep in het vuur

zo 20 december 13.00-17.00 uur
Locatie: Horst centrum

wo 23 december
10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
Locatie: bibliotheek

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Wet Willy’s Zaerums
Danskefee
zo 20 december 18.00 uur
Organisatie: vriendenclub Wet
Willy
Locatie: café Croes Moeke

Zomerkoorts
di 22 oktober 22.00 uur
Locatie: De Wingerd

vr 18 december
Locatie: café Croes Moeke

Kerstbal

Optreden B-Brave

do 24 december
Locatie: café Croes Moeke

Swolgen

Informatieavond
dijkversterking

Kerst-Inn

di 15 december 19.00-21.00 uur
Organisatie: Waterschap Peel en
Maasvallei
Locatie: café Den Hook

zo 20 december
Organisatie: Kerkelijk Gemengd
Koor, Sezako en Vocal Connexion
Locatie: kerk

za 19 december 14.00 uur
Locatie: Jan van Swolgenstraat 42

Kerstinloop

Optreden
Ratatouille’s Kerstkoor

Kerstmanifestatie

Lezing over Het Kennis Boek

Kerstconcert
zo 20 december 13.30-17.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Horst
aan de Maas
Locatie: Parkhotel

zo 20 december 14.30 uur
Locatie: café Croes Moeke

Just Croesin’

za 19 december 16.00 uur
Locatie: Toverland

Lottum

Optreden Joep van Wegberg
tijdens Winterproef

zo 20 december 10.00–18.00 uur
Organisatie: Rozenkenniscentrum
Locatie: marktplein

zo 20 december 14.00 uur
Locatie: TIM!

Tienray

di 22 december 19.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: kerk

ÔS KRUUSPUNT

ÔS KRUUSPUNT
DE NOSTALGIE
VAN DE METERIK
DE NOSTALGIE VAN DE METERIK
OZZEAGENDA
AGENDA
OZZE

DECEMBER––SIEBENTALER
SIEBENTALER UIT
MOOK
19 19
DECEMBER
UIT
MOOK
AANVANG 20.00 UUR, ENTREE VRIJ
AANVANG 20.00 UUR, ENTREE VRIJ
24 DECEMBER
– KERSTAVOND OPEN
24 DECEMBER
KERSTAVOND
KERSTDAG
OPEN OPEN
1STE EN 2DE –
OPEN VANAF 11.00 UUR
KERSTDAG OPEN
1STE EN 2DE

OPEN VANAF 11.00 UUR

De e le kt ri s

ch e f iet s s p

e cia li st!

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2016
WIJ ZIJN I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN
20-12-2015 t/m 04-01-2016

A-merken
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r van a
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U
,
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R
,
Wij zijn deale
ta
r
a
p
,S
zoals Gazellretina en Loekie
Co

www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Zit u wel eens te denken aan een elektrische fiets?

Kom dan geheel vrijblijvend naar een van onze presentaties
waar alles op het gebied van elektrische fietsen aan bod komt.
Nu ook presentaties in de Vitelia winkel op het Interchalet home park.
Voor info & data zie www.dekkerstweewielers.nl

Openingstijden feestdagen
1e en 2e kerstdag gesloten
Kerstavond geopend tot 16:00
Oudjaarsdag geopend tot 16:00
Nieuwjaarsdag gesloten

W i j we n s e
n
f i j n e fe e st d i ed e re e n
a g e n!

Postbaan 14 · Wanssum · Tel. 0478 - 53 21 66 · info@dekkerstweewielers.nl · www.dekkerstweewielers.nl

Groot assortiment tweedehands elektrische fietsen, al vanaf €399,-
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.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

Venray

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

service 27
Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van beton mortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas.
Onze overslag haven in Venlo vormt hierbij een
belangrijke schakel voor de activiteiten op het
land en het water.

Onderhoudsmonteur / constructiebankwerker (fulltime, m/v)
De functie:
Tot uw takenpakket behoren o.a.:
•verrichten van onderhouds
werkzaamheden op mechanisch gebied
op verschillende (eigen) locaties.
Het mechanisch onderhoud betreft zowel
montage en laswerk alsmede plaatwerk
en constructiebankwerk;
•verrichten van kleine onderhoudswerk
zaamheden aan meerdere laadschoppen.

Functie-eisen:
•een technische opleiding bij voorkeur
richting werktuigbouwkunde;
•in bezit zijn van rijbewijs B;
•enkele jaren ervaring als onderhouds
monteur.
Persoonlijkheid:
•u bent stressbestendig;
•u bent gewend zelfstandig uw werkzaam
heden te verrichten;
•u heeft een gezonde dosis verantwoorde
lijkheidsgevoel en analytisch vermogen.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 4 januari 2016 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: administratie@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 0773821588.

Kronenberg
www.terraq.nl

Lottum
Meerlo

ker aan de Lekker
slag.
Lekker
aanaan
dede
slag.
Lekk
slag.
r gaan we voor!
Daar
Daar
gaan
gaan
wewe
voor!
Daa
voor!
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.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

Gebiedsteams
Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 23 december 2015
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

Verloskundige zorg

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
De Schuilplaats
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24 uur per dag bereikbaar
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Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Sevenum
T

077 4671276

Parochiecluster Maasdorpen
Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 351 88 89

www.pluryn.nl
www.pluryn.nl
www.pluryn.nl

Glasvezel,
ik wil het
voor
supersnel
internet

Last van traag internet?
In het buitengebied komt glasvezel als ú het wil.

Kom naar een glasvezel
inschrijfdag
Hebt u vragen over glasvezel? Stel ze persoonlijk aan de providers.
Ze zijn er voor ú, tijdens de inschrijfdagen in de volgende dorpen:
Sevenum
Meterik

Kronenberg
Swolgen
Lottum

donderdag 17 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
De wingerd, Maasbreeseweg 2
zaterdag 19 december 2015
inloop van 10 - 12 uur
woensdag 30 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
‘t Kruuspunt, Americaanseweg 105
maandag 21 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
De Torrekoel, Meerweg 11
woensdag 23 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
Wilhelmina, Mgr. Aertsstraat 16
maandag 28 december 2015 inloop van 19 - 21 uur
Harmonie, Hoofdstraat 8

Met glasvezel kunt u supersnel internetten, HD en
interactief tv-kijken, radio luisteren en goedkoop
telefoneren. Sneller internet is nodig voor zorg, onderwijs,
werk en ontspanning. Glasvezel heeft een betere kwaliteit
en is goedkoper. Met glasvezel bent u klaar voor de
toekomst. Kijk ook op www.buitengewoonbereikbaar.nl

Glasvezel, ik wil het!

# glasvezel voor alle buitengebieden en bedrijventerreinen

