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Buren van Cambrinus
op straat voor fotoshoot
In het eerste weekend van juli vindt op de Venrayseweg in Horst kunstfestival Cambrinus,
Kunst en de Buren plaats. Als promotiestunt bedacht Jan Duijf een fotoshoot van buren die aan
het festival deelnemen. Voor de fotosessie werd afgelopen zondagmorgen een deel van de
Venrayseweg tijdelijk afgesloten. Zo’n veertig à vijftig buren van café Cambrinus traden op als
fotomodel voor de posters die ingezet worden ter promotie van het kunstfestival.

magazijn

verkoop!
vrijdag 20 mei en
zaterdag 21 mei
Dames
zomercollectie 2010
heren: 3 en 4 juni
Hemelvaart weekend

Zondagmorgen om 10.00 uur verzamelden de buren van Jan Duijf en Henny
Smits zich voor Cambrinus voor het
maken van de foto. Ruim tien minuten
later is de fotoshoot voorbij en keren de

‘fotomodellen’ huiswaarts. Wiet Cuenen:
“Wij doen met ons gezin mee met het
festival omdat we het initiatief van Jan
Duijf steunen.
Lees verder op pagina 04
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Sevenum: Leukste dorp van Limburg
Ben Dorssers, de 19-jarige student uit Sevenum gaat ervoor. Sevenum is
volgens hem het leukste dorp van Limburg. Vandaar dat Ben ‘zijn’ dorp heeft
aangemeld voor de gelijknamige wedstrijd, die wordt georganiseerd door
onder anderen de Limburgse omroep L1.
Ben heeft duidelijke argumenten
waarom Sevenum moet winnen.
“Het dorp heeft veel te bieden. Neem
nu de prachtige natuur in en rondom
het dorp. Dankzij Sevenum is Horst aan
de Maas in 2010 ‘wandelgemeente
van het jaar’ geworden. Verder wordt
er jaarlijks veel georganiseerd, zoals
PrilPop en Koninginnenacht. En het is
natuurlijk ook een gezellig dorp, met
tal van cafés en gezellige terrasjes en
niet te vergeten Toverland”, aldus een
enthousiaste Ben.
Het is de derde keer dat Sevenum
meedingt naar de felbegeerde titel van
leukste dorp van Limburg. Bijzonder
is dat Ben de gehele campagne in

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

zijn eentje voert. Knap, als je bedenkt dat hij door de week studeert
in Wageningen. “Een vriend van mij
heeft een wervende poster gemaakt,
die op strategische zichtlocaties hangt.
Maar de rest verzorg ik helemaal
zelf” zegt Ben . Wekelijks houdt hij de
bewoners van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord via het weekblad “t Klökske”
op de hoogte van het verloop van zijn
campagne. “Vooral in de eerste week
na de start van de verkiezing is er veel
gestemd, inmiddels loopt het wel weer
iets terug”, aldus Ben.
Ben roept dan ook iedereen in
Horst aan de Maas op om te stemmen op Sevenum. Om het spannend
te houden wordt niet vermeld hoeveel
stemmen de 8 dorpen, die in de
halve finale zitten, inmiddels hebben gekregen. Op 7 juni worden de
drie finalisten bekendgemaakt. “De
winnaar krijgt onder meer een uniek
straatnaambord en natuurlijk eeuwige
roem”, licht Ben toe, “als mensen een
indruk willen krijgen van Sevenum zijn
ze natuurlijk van harte welkom in het
dorp. Maar ze kunnen ook op vrijdag 27
mei om 16.00 uur de reportage op L1
bekijken.”

Op de vraag waarom hij wil dat
Sevenum wint, antwoordt hij;
“Het gaat mij om de eer. Ik vind
gewoon dat Sevenum het leukste dorp

van Limburg is!” De gehele verkiezing
loopt via de website
www.hetleukstedorpvanlimburg.nl

Dendron college

Examens
tehatex
ongeldig
Op het Dendron College in
Horst is bij het examen tehatex
van afgelopen dinsdag een
foutieve bijlage uitgedeeld. De
vwo-leerlingen ontvingen een
bijlage, die was bedoeld voor het
havo-examen tehatex. De
Onderwijsinspectie is overgegaan
tot het ongeldig verklaren van het
examen. De examenkandidaten
moeten het gehele examen
herkansen.
Tehatex is een samentrekking
van de beeldende vakken tekenen,
handvaardigheid en textiele werkvormen. Op de envelop stonden
de juiste gegevens. Een leerling
ontdekte snel dat de eindexamenkandidaten het verkeerde examen
voor zich hadden liggen. Het is nog
niet bekend wanneer ze het examen
moeten herkansen. Het College voor
Examens (CvE) stelt een onderzoek
in om vast te stellen wat mis is
gegaan en zoekt tevens naar een
alternatieve datum om het examen
opnieuw te laten maken.

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

WARSTEINER EN GULPENER 24 X 30cl € 10,95

Pallet inkoop: Pinot Blanc Reserve Hunawihr 2010
Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Deze wijn hebben wij speciaal geselecteerd voor de aspergetijd.
Het is een traditionele Pinot Blanc die heerlijk fris droog is met
een lange afdronk. Perfect in balans. Ook heerlijk als
er ﬂes
aperitief of bij vis en gevogelte.
€ 6,45 p
ei

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Doosprijs ,50
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InnoVista feliciteert de prijswinnaars
van de zonnebloempit prijsvraag en

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

wenst hen veel plezier met hun iPad!
De prijzen zijn uitgereikt door
Ton Janssen en Sjaak Smits
van onze organisatie.

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
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.

Mevrouw Polliana de J. Souza
uit Beringe van Tilla’s BV
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Familie Willems
uit Venray van Fortaplant

Vestiging Horst (077) 398 46 00 | Vestiging Roggel (0475) 49 46 28 | info@innovista.nu |

Mevrouw Jans-Beken
uit Horst

www.innovista.nu
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Silas en de weeseendjes
Silas Luijpers is gek op dieren. Hij woont met zijn vader, moeder en grote zus aan de rand van de wijk
“De Afhang” in Horst. Aan de overkant van de straat stroomt een beekje, waar het wemelt van de watervogels.

Pag3
rechtsboven
Bakkerij
Broekmans

nu verkrijgbaar bij:

HORST • MAASBREE

Onlangs heeft hij zich ontfermd over
een nest jonge eenden. “Ik merkte op
een dag dat hun moeder was verdwenen. Ik vond dat erg zielig voor deze
eendjes en ben ze zelf gaan voeren”,
aldus de 11-jarige Silas. “Iedere dag
melden de eendjes zich aan de voordeur
van ons huis en voer ik ze brood. In het
begin waren ze nog schuw, maar nu
kruipen ze zelfs op mijn schoot,” vertelt
hij, zichtbaar genietend.
Onlangs heeft zich aan de rand van
de beek in zijn straat een waar dierendrama afgespeeld. “Kinderen hadden
stenen naar een moedereend gegooid
en ze is toen doodgegaan. Ook hadden

ze de eieren vernield. Ik was hier heel
boos over. Toen ik een paar dagen
daarna jonge eendjes zag, die ook geen
moeder meer hadden, ben ik daar voor
gaan zorgen”, aldus Silas. Hij is duidelijk
nog steeds aangedaan.
Een plaatselijke bakker hoorde van
het verhaal en besloot om Silas te gaan
“sponsoren”. Hoewel hij er niet opnieuw
de Horster Ondernemersprijs mee zal
winnen is het wel een prachtig gebaar.
“Ik ga nu elke dag brood halen bij
de bakker. Het is gesneden brood dat
overgebleven is, en niet meer verkocht
wordt. De eenden vinden het heerlijk.”,
glundert Silas. Inmiddels heeft de groep

watervogels waar Silas voor zorgt zich
uitgebreid. Negen vrijgezelle woerden
en een waterhoentje schuiven tijdens
het voederen aan. “Laatst is een van
mijn eendjes uitgevlogen en daar was
ik best verdrietig om. Maar dat is nu
eenmaal de natuur, “ aldus Silas. Hij
laat een vaasje zien, waar hij van ieder
eendje een veer bewaart. Bovendien
heeft hij van iedere eend een mooi
portret getekend.
Op de vraag wat hij later wil worden, antwoordt hij: “In ieder geval iets
met dieren. Eerst wilde ik rechter of
advocaat worden, maar dit lijkt me veel
leuker!”, sluit Silas af.

Open dag hulpdiensten
op TrafﬁcPort Venlo
Wie wil weten hoe de verschillende hulpdiensten te werk gaan bij een ongeluk of calamiteit mag de 112-dag
op TrafficPort Venlo niet missen. Zaterdag 21 mei zijn er van 11.00 tot 15.00 uur demonstraties waarbij uitleg
wordt gegeven over hoe de hulpdiensten ingezet worden. Volgens Jack Swinkels van brandweer Horst aan de
Maas, post Sevenum, is het een dag voor het hele gezin.
Tijdens de 112-dag is vanuit post
Sevenum een tankautospuit, inclusief
zes brandweermannen aanwezig op
TrafficPort. Het gebied TrafficPort is
deels van de gemeente Venlo, de
gemeente Peel en Maas en Horst aan
de Maas. Jack Swinkels is opleidingsen oefencoördinator bij de brandweer
van Horst aan de Maas. “Wij zijn als
brandweer ook deels actief in het
gebied waar TrafficPort Venlo toe
behoort. We willen de burgers kennis
laten maken met de hulpverlening.
En niet alleen volwassenen. Ook de
jeugd is van harte welkom want
onder de jongeren zitten potentiële
brandweermannen. We hebben negentig vrijwilligers bij de brandweer
in Horst aan de Maas en negen mensen die beroepsmatige ondersteuning
geven. Het zou mooi zijn als we op
deze 112-dag de interesse van de
jeugd voor ons vak weten te wekken.
Tijdens een van onze demonstraties

wordt er een verkeersongeval in scene
gezet waarbij twee personenauto’s
betrokken zijn. Samen met andere
hulpverleners geven we het publiek
tekst en uitleg over hoe we de gewonden bevrijden”, aldus Swinkels. “Maar
we doen natuurlijk veel meer dan we
zaterdag kunnen laten zien. Het gaat er
vooral om de mensen te informeren”,
aldus de brandweerman.

Demonstraties en
informatie
op 112-dag
Verkeersopleidingen Zuid (VOZ) en
de Regionale Ambulance Voorziening
(RAV) Limburg Noord zijn de instellingen die de 112-dag dag mogelijk
maken. Daarnaast staan verschillende
hulpdiensten klaar om hun materieel
te showen. De politie, brandweer en de
ambulancedienst geven de bezoekers

uitleg over hoe technische hulpverlening plaatsvindt. Dit doen ze aan de
hand van demonstraties.
Verdere medewerking of shows
tijdens de open dag komen van de
Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, Rijkswaterstaat,
Defensie, GGD (Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst) en GHOR
(Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen). Al deze
organisaties zijn partners op het gebied van veiligheid en hulpverlening
tijdens de 112-dag. De snel inzetbare groep ter medische assistentie
(SIGMA) van Noord- en MiddenLimburg zetten een mobiel gewondennest (een locatie waar slachtoffers
van een ramp verzameld worden en
medische hulp krijgen) op. Zij laten
zien wat hun werkzaamheden zijn bij
een grootschalig ongeval of ramp.
TrafficPort Venlo ligt aan de Olivier
van Noortweg 7 in Venlo.
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1.500 m2 Ruiter- en
Outdoorsport

Oogverblindende actie
Uvex zonnebril
40%
naar keuze
korting
Tegen inlevering van
deze coupon 40% korting

rechterpagina
aan rand

Bij aankoop van een Ariat schoen naar keuze
Kadobon t.w.v. € 25,- van Tuincentrum Leurs
Deze acties gelden t/m 25 mei tegen inlevering van deze advertentie

Equidrôme (naast tuincentrum Leurs)
Straelseweg 374, 5916 AD Venlo | 077 321 60 06 | info@equidrome.nl | www.equidrome.nl

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

• Hooikoorts
• Migraine
• Oorsuizing
• Darmproblemen
• Stress
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Buren van Cambrinus
op straat voor fotoshoot
Ik ga tijdens het festival iets doen
met oude ambachten. Dat doe ik niet
alleen, er komen nog enkele andere
ambachtslieden bij”, verklapt hij. Wiet
staat op de foto met zijn dalmatiër.
Miep Philipsen werd besmet door
het enthousiasme waarmee Jan Duijf en
Henny Smits het plan voor een kunstfestival wisten over te brengen. “Je wordt
gewoon meegezogen in de ideeën die
Jan heeft. Er zijn nu al mensen, ook van
buitenaf, die vragen of ze mee mogen
helpen. Ik geef zelf een demonstratie
kantklossen tijdens het festival”, zegt
Miep. “Een goed initiatief”, meent
Liesbeth Arts. “Elke week lopen er
wel een paar mensen bij Cambrinus
naar binnen om te informeren naar de
vorderingen van het straatfestival. Het
leuke vind ik dat vrijwel iedereen die
meedoet aan het kunstfestival zijn oprit,
tuin of schuur ter beschikking stelt voor
het feest.” Soortgelijke geluiden zijn ook
te horen van Walter van den Hout. “Ons

werkgroepje komt elke maandagavond
bij elkaar in de schuur van Ans Tacken.
Daar bouwen we een podium. Ans stelt
haar schuur ter beschikking en hier
worden straks concerten gegeven. Dit
is echt fijn om te doen en je raakt als
buurt echt betrokken bij het kunstfestival.”
Ook Marc Aerts, leadzanger en
akoestisch gitaarspeler bij de Horster
coverband Campaign is van de partij.
“Vrijwel alle buren van Cambrinus doen
mee. Een superinitiatief en ook nog
eens voor jong en oud. Ik hoop op goed
weer zodat het druk wordt. Dit is leuker
dan het jaarlijkse barbecueavondje
van een buurtvereniging. De meeste
mensen van onze buurt doen graag
mee”, meent de zanger.
Veel hulp krijgen Jan Duijf en Henny
Smits van overbuurvrouw Ans Tacken.
Ans zit in de organisatie van Cambrinus,
Kunst en de Buren. “Dit is echt super
om te doen en we zijn allemaal even

NLW bezuinigt! Blijft Horst aan
de Maas buiten schot?
Vorige week heeft de NLW-groep een forse bezuiniging aangekondigd. De gevolgen voor de regio ‘s Venray
en Peel en Maas zijn groot. Wat gaat er voor de gemeente Horst aan de Maas veranderen?
De NLW-groep moet fors bezuinigen. Den Haag draait de subsidiekraan
dicht waardoor de stichting voor sociale werkvoorziening in Noord Limburg
2,8 miljoen euro minder te besteden
krijgt. Het beleid, zoals dit reeds was
uitgestippeld wordt verscherpt.
De NLW kent één vestiging in Horst
aan de Maas. Wat gaat hiermee
gebeuren?
Henk van de Pas, directeur van
de NLW : “Door de bezuinigingen zijn
we gedwongen een aantal van onze
vestigingen te sluiten. Onze mensen
zullen in de nabije toekomst hun
werkzaamheden meer en meer bij
onze opdrachtgevers zelf gaan uitoefenen. Dit was al een onderdeel van
ons beleid. Door deze verplaatsing van

werk ontstaat leegstand in onze eigen
gebouwen. Op termijn zullen gedeelten
van deze gebouwen weer worden gehuurd. Het stekbedrijf De Biesplanken in
Meterik blijft buiten schot. Daar blijven
we voorlopig productief voor onder
andere de boomkwekerijen in de directe
omgeving”.
De mensen gaan vanaf nu steeds
vaker bij bedrijven op locatie werken.
Onstaat er dan een vervoersprobleem?
Henk van de Pas: “We hebben ruim
800 mensen en een deel daarvan komt
uit Horst aan de Maas. Het grootste gedeelte komt met eigen vervoer naar het
werk. De mensen zullen nu alleen naar
een andere werkplek gaan. Dat is misschien even wennen. Het zal nog wel

Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl

Geboren

Bregje
15 mei 2011
Dochter van
Peter Wijnen en Suzan Lemmen
Zusje van Lonneke
Wittenhorststraat 3
5961 XL Horst

Uw kind ontbijt niet (goed)?
Probeer het drinkontbijt van Optimaal
Vitaal; eenvoudig, zeer gezond èn erg
lekker! 06 31 78 03 05 of mail
info@optimaalvitaal.com

Bij Kinderopvang OKKI is
persoonlijke aandacht in een
huiselijke sfeer vanzelfsprekend...

Truus Swüste

Wij

Jeroen Janssen
en

Rianne van Aalst
zullen 27 mei in de kasteeltuinen
van Arcen in het huwelijk treden.

Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Rots&Watertraining Sociale weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Fysieke
als mentale weerbaarheid. Informatie
en aanmelding: www.weerbaarworden.nl,
tel: 06 17 05 10 89

Hierna houden we van
19.00u tot 20.00u een receptie
in de kasteelboerderij te Horst.
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Wij zoeken hulp in huis (Melderslo) via
een PGB voor 5 uur per week.
Bij voorkeur verdeeld over 2 dagen,
dagen en tijden in overleg.
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk.
Mobiel nr. 06 46 13 72 36.

Cara balans – helpt bij benauwdheden,
druk op de borstkast, hyperventilatie en
hooikoorts.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.

TUINROZEN te koop. In pot, kunnen
direct geplant. Grootbloemig, trosrozen,
klimrozen, miniatuur, etc. Vanaf euro
2,50 p/st. ZELFBEDIENING
Dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur.
Venweg 5A America

&

Jac Marcellis
gaan trouwen
op 27 mei 2011 om 14.00 uur
in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas.
Van 19.00 uur tot 20.30 uur is er
gelegenheid tot feliciteren
en het glas te heffen in
partycentrum De Turfhoeve,
Middenpeelweg 1,
5975 MZ Sevenum.
Ons adres:
Constantijnstraat 15
5864 BJ Meerlo
Voor groenteplanten o.a. komkommer,
paprika en tomaten, aardbeienplanten,
aspergeplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64,
Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

zoekt:

Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64

Kom jij ook poemelen?
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Enthousiaste Pedagogisch
medewerker (m/v)
De complete vacature vindt u op www.huizezeldenrust.nl

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
Leunen-Venray
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl
M 06 - 51 13 53 64

wat tijd kosten voordat het zover is dat
men op een andere plek gaat werken.
Wat we hebben gepresenteerd is ons
beleid voor de komende drie jaar,
aangescherpt door de bezuinigingen
en inspelend op de veranderende
wetgeving.
Wat gaat er precies veranderen in
de wetgeving sociale werkvoorziening?
HvdP: Mensen die nu aanspraak
maken op een wsw-regeling worden
herkeurd. Dat betekent dat zij voortaan worden beoordeeld op basis van
werken naar vermogen. Dat betekent
voor de NLW dat het personeelsbestand zal teruglopen en de gemeenten
zwaarder worden belast bij het uitvoeren van reintegratie-trajecten.

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl
Te Koop Pioenrozen €2,- per bos.
Fam Klomp, Nieuwepeeldijk 35, America
Tel: 077 464 13 80
HEERLIJKE VERSE ASPERGES! bij VERHAEG
ASPERGES Kranestraat 38 Horst
Tel: 077 398 65 90 MA t/m VR: 10.00 12.00 en van 13.00 - 17.00 u ZA: 9.00
- 17.00 u, ZO: 11.00 - 12.00 u
twitter.com/verhaegasperges
Op 21 en 22 mei is er in Meterik een
grote 2de hands markt met veel
uiteenlopende spullen. Beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. Americaanseweg 125
Woning verkoop en taxatie
Jong & Jong Makelaars en Taxateurs
voor al uw taxaties woning en bedrijven
Horst 077 398 85 60 info@jongenjong.nl
Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
AANBIEDING!!! Div. soorten HORTENSIA’S
3 voor € 10,00 10 voor € 27,50
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Hortensia’s (130 srt.), Buxus, (bijz.)
vaste planten, bodem- bedekkers,
heesters, grassen.
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur
of bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Zoekt U pedicure voor aan huis
Last van pijnlijke voeten? Waarom langer wachten.... ik wil U graag helpen,
en kom bij U aan huis. Ook voor diabetici en reuma. En voor mooie zomerse
(gel)teennagels. Bel: 06 28 89 27 18
Yet Thijssen.
Klassieke Massage
Bij pijn en stijfheid in de spieren.
May Proosten 077 398 61 14,
www.hetstiltehuis.nl
Nu te huur bij STER VIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: Skyline - Loft
- Stone - Across the Line - Love &
Other Drugs - Narnia 3 - De Eetclub
- Disappearance of Alice Creed - My
Soul to Take - ACTIE: 2 dagfilms & 2
weekfilms voor € 10,00.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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Tegen de stroom in
Energiebesparing en een schoner milieu: twee belangrijke onderwerpen, die je niet direct zou koppelen aan
ouderen. In Horst denken ze daar anders over. De familie Janssen liet onlangs liefst 9 zonnepanelen installeren op
het dak van hun woning. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat ze beiden inmiddels de 80 gepasseerd zijn. “Ik
zie het als een uitdaging om ook nu nog aan iets nieuws te beginnen”, vertelt de heer Janssen. “veel van onze
leeftijdgenoten denken “’t zal mijn tijd wel duren”, maar ik ga juist met de tijd mee. Ik ga hiermee tegen de
stroom in, maar dat zit nu eenmaal in mijn aard.”

Pag5
rechtsboven 11.00 tot 17.00 uur
enkvan
oprij
ro
G
ei en
m
2
2
g
a
d
Zon
Maasbree

nde
k
e
e
W
ing
d
e
i
b
n
aa
RDAG)
N ZATE
AG E

(VRIJD

I

AA
ISE VL
O
R
A
V
N BA
BESSE N NU €9,95
E
AUWE

Hoewel ze er zich van bewust zijn
dat ze de investering niet meer zullen
terug verdienen, zijn de Janssens in
hun nopjes met hun zonnepanelen.
“We hebben de afgelopen weken mooi
weer gehad en dat merken wij in ons
stroomverbruik. Het gehele huishouden
draaide honderd procent op de stroom
opgewekt uit zonne-energie!”’ aldus

een stralende heer Janssen.
Toch is er een puntje van kritiek.
“Wanneer de panelen meer stroom leveren dan nodig is, kun je deze energie
weer terug leveren aan de energiemaatschappij. In Duitsland krijg je
keurig de dagprijs terug. In Nederland
is dat nog geen derde deel van de
prijs die we hier voor stroom betalen.

Dat moet anders, want dan kunnen
veel meer mensen van de schone
zonne-energie profiteren.” zegt de heer
Janssen. Voorlopig genieten de Janssens
van de besparing op hun stroomkosten.
“Het geeft ons toch een beetje het
gevoel dat we de energie gratis krijgen
terwijl het milieu gespaard blijft,” sluit
de heer Janssen af.

Sponsorloop De Doolgaard
en Weisterbeek
Basisscholen De Doolgaard en Weisterbeek houden woensdag 25 mei een sponsorloop voor verschillende goede
doelen.
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www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Op deze dag rennen de leerlingen van De Doolgaard voor hun drie
Plan-kinderen: Salifou, Elsa en Maria,
Stichting Helpende Handen in India
en Stichting Speeltuin Roeffen Mart
in Grubbenvorst. De leerlingen van
Weisterbeek rennen voor hun twee
pleegkinderen Hubermane en Ho
Thi Duong, Litouwen, CliniClowns en
andere goede doelen. Ouders die mee
willen doen kunnen contact opnemen
met een van de leerkrachten van
Weisterbeek.
De groepen 8 van De Doolgaard

starten om 8.45 uur. Daarna volgen de
groepen 1 tot en met 7. Het gaat om
een route van 400 meter lang die door
de volgende straten gaat: Clapvaeren,
De Pelslap en Het Veldje. De groepen 1 tot en met 3 van Weisterbeek
starten om 10.25 uur een wandeling
van ongeveer 1000 meter. Terwijl de
groepen 4 tot en met 8 vanaf 11.10
rondjes rennen van ongeveer 400
meter. De route van groep 1-2 en 3
zal door de Schoolstraat. Molenstraat,
Vijverlaan, Weisterbeekstraat, In de
Riet, Schansstraat, Weltersweide, Toon

Hendriksstraat, Waterstraat, Valkplein,
Kievitsstraat en Vinkenstraat terug naar
school leidden. Tijdens de wandeling
nemen de kinderen muziekinstrumentjes en andere spullen mee om de sfeer
te verhogen. De leerlingen van groep 4
tot en met 8 en eventuele ouders die
mee doen, rennen door de Molenstraat,
Vijverlaan en Weisterbeekstraat.
De kinderen worden natuurlijk
graag aangemoedigd. Ook zou het
leuk zijn als de straat is opfleurt met
bijvoorbeeld vlaggen, muziek, wimpels,
spandoeken enzovoort.

Voor echte huidverbetering!
• Microdermabrasie
• Dermashaper
• Hydrafacial
• Microneedling
• Acne behandelingen
• Hydralifting
• Medik8-LavieSage
• Basis behandelingen

eerste helft

Skin Essentials
Alles wat je huid nodig heeft
Ringovenhof 2 5865BM
Tienray 0478-690609
www.skinessentials.nl
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Bezorger
buitengebied

Grubbenvorst m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Grubbenvorst
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Bezorgtijd ongeveer 2,5 uur.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Passende

prijsjesdagen
zomercollectie 2010
korting tot 75%

AL 30 JAAR!

BEDRIJFSFITNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

PAST Schoenen | Hoofdstraat 14 | Horst | www.pastschoenen.nl
www.pastschoenen.
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bijzonderinterieur

M E U B E L E N R A A M D E C O R AT I E V E R L I C H T I N G A C C E S S O I R E S I N T E R I E U R A D V I E S V E R F V L O E R B E D E K K I N G

W I L H E L M I N A S T R A AT 6

V E N R AY

W W W. T H O M A S S E N - I N T E R I E U R S . N L

08

nieuws

19
05

G
EN RAT
TR IS
EE

an

rdag g
ids zate

ere k

o
Voor st

rat

Horsterweg 42, Tel: 077-4671406

a
kelterb
s
e
r
e
o
is st

POP/ROCK
PEARL JAM TRIBUTE
CLASSIC ROCK TRIBUTE
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donderdag vrijdag zaterdag
★ Aardbeien bavaroisetaart
van e 12,35 voor e 10,95
★ Mini stok wit of bruin
4+1 GRATIS
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Henk Bovee Horst
viert 40-jarig
bestaan
In juni 1971 startte Henk Bovee een installatiebedrijf aan de
Americaanseweg te Horst, aanvankelijk met alleen verwarming. Aan het
einde van het jaar kon men bij het bedrijf ook terecht voor keukens,
loodgieterswerk, sanitair, zinkwerken, airco, koeling en electro. In woningen, maar ook in utiliteitsgebouwen werden technische installaties gebouwd.

maandag dinsdag
woensdag
★ Aardbeienvlaaitje
3+1 GRATIS
★ Kampioentje
4+1 GRATIS

Lekker eten en drinken in
een warme en huiselijke sfeer
Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl
Sevenum Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)

Begin jaren zeventig moest het
installeren van keukens eigenlijk nog
worden uitgevonden. Hoe de keuken
gemonteerd moest worden, waar je op
moest letten enzovoort. Al deze zaken
moesten zelf worden uitvinden en
Henk Bovee was een van de pioniers
in dit vak.
De eerste echte keukenshowroom
van Horst en wijde omgeving werd
gerealiseerd in de Hoofdstraat. In het
pand stonden drie keukens opgesteld.
Anderhalf jaar later verhuisde de showroom naar een pand aan de Herstraat
en in 1996 werd de nieuwbouw aan sw
Handelstraat betrokken. In een pand
van 2.200 m2 was kon een showroom
met zeventig keukens, kantoren en
magazijn worden ingericht.
In 1989 stopte het bedrijf met het
maken van technische installaties en
ging het zich volledig toeleggen op de

complete installeren van keukens en
badkamers. In 2004 werd een nieuwe
badkamershowroom gerealiseerd. Nu
in 2011 is deze showroom weer geheel
opnieuw gerestyled en in de huidige
keukenshowroom staan circa vijftig
keukens opgesteld.
Enrico Bovee heeft in juni 2009 het
bedrijf van zijn vader overgenomen. Hij
is meteen begonnen met verbouwen.
Zo heeft hij de mooie antracietgrijze
voorgevel gerealiseerd. Enrico zet voor
de toekomst nog steviger in op service:
een badkamer of keuken maken van A
tot Z. Ter ere van het 40- jarig is er op
zondag 29 mei een open dag bij Henk
Bovee Horst. Er zijn op deze dag leuke
acties van verschillende merken. Voor
de kinderen wordt er buiten een aantal
kleine attracties opgesteld. Iedereen
is van harte welkom tussen xx.xx en
xx.xx uur.

Opening nieuwe
proeverij
Palingkwekerij en –rokerij Passie voor Vis opent op donderdag 19 mei
haar nieuwe winkel/proeverij en terras aan de Zeesweg 26 in Sevenum.
In verband met de opening staat heel het weekend in het teken van de
opening.
De aanleiding voor het bedrijf
om een vernieuwde proeverij te
openen was de toenemende vraag

van bedrijven en particulieren naar de
werkwijze over het kweken en roken
van paling.

Starters
in de regio
RoBici MTB-clinics
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

RoBici MTB-clinics
Robert Beurskens
Mgr. Aertsstraat 31
5866 BG Swolgen
06 34 56 68 48
contact@robici.nl
www.robici.nl
sportief/recreatief
1 janauri 2011

Activiteiten
RoBici is dé specialist in het
verzorgen van mountainbikeclinics, begeleide MTB-tochten en
sportieve (bedrijfs)uitjes in
Noord-Limburg. Mountainbiken
is een machtige sport, die door
steeds meer mensen beoefend
wordt. Wie een mountainbike
koopt, koopt een stuk vrijheid.
Even ontsnappen aan het
gejaagde leven, de pedalen rond
laten gaan, je hoofd leeg fietsen,
werken aan je uithoudingsvermogen, soms afzien en jezelf
overtreffen, maar bovenal
sportief en avontuurlijk bezig
zijn en genieten in de buitenlucht van de prachtige NoordLimburgse natuur.
Wat vaak onderschat wordt,
is dat mountainbiken meer is
dan fietsen alleen. Naast flink
trappen, komt bij mountainbiken
techniek, balans, controle en
behendigheid kijken.
Mountainbiken begint met een
goede beheersing van de bike.
In de clinics van RoBici wordt op
een enthousiaste manier
gewerkt aan het bijbrengen of
aanscherpen van de juiste
MTB-technieken, zoals houding,
schakelen, remmen, klimmen en
afdalen, bochtenwerk. Ook
organiseert RoBici begeleide
mountainbiketochten voor de
MTB-ers die vooral kilometers
willen maken en tegelijkertijd
onbezorgd willen genieten van
de mooie natuur. Zelfs compleet
verzorgde arrangementen,
familiefeestjes of bedrijfsuitjes
zijn mogelijk; dat is pas echt
sportief genieten natuurlijk!
Daarnaast verhuurt RoBici ook
losse mountainbikes.
Doelgroep
RoBici richt zich op een brede
doelgroep: van beginnende tot
gevorderde mountainbiker, van
jong tot oud, van man tot vrouw,
van individu tot groepen. RoBici
heeft ook een speciaal aanbod
voor de jeugd.
Onderscheidend vermogen
RoBici is het eerste bedrijf
dat in deze regio technische
MTB-clinics verzorgt. RoBici staat
garant voor mountainbiken met
Passie, Plezier en Prestatie.
Robici werkt met gediplomeerd
MTB-instructeurs niveau 3, die
de passie voor het mountainbiken willen delen met anderen.
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Francis Schroembges
wint prestigieuze
Coiffure Award
Francis Schroembges van Francis Hairdesign uit Horst heeft op zondag 15
mei tijdens de jaarlijkse Coiffure Awards in de categorie ‘Herenkapsels regio
Zuid’ een award gewonnen.

winkel&bedrijf 11

Nieuwe Melderslose
onderneming zet talenten in
In Melderslo heeft zich een nieuwe onderneming gevestigd onder de naam Ringdiensten. Sinds enkele weken is
het jonge bedrijf actief. De onderneming zet op een maatschappelijk verantwoorde wijze mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Tuinonderhoud, huishoudelijke ondersteuning en het onderhouden van graven zijn daarbij
de drie hoofdpijlers.
De dienstverlening is bedoeld voor
ouderen die langer op zichzelf willen blijven wonen en tweeverdieners.
Ringdiensten heeft zich als doel gesteld
verbindingen te leggen in samenwerkingen waaruit arbeid ontstaat. Deze
nieuwe vorm van ondernemen speelt
in op een groeiende behoefte vanuit de
samenleving.
De eerste pijler van het bedrijf richt
zich op tuinonderhoud bij particulieren
en kleinere bedrijven. Senioren die hun
tuin niet meer helemaal zelf kunnen
onderhouden en daardoor noodgedwongen verhuizen komt regelmatig voor.
Ook jonge tweeverdieners brengen in
toenemende mate hun vrije tijd liever
niet schoffelend in hun tuin door. Voor
specialistische werkzaamheden die de
onderneming niet zelf kan uitvoeren
is samenwerking gezocht met andere
partijen.
Binnen huishoudelijke ondersteuning
wil het Melderslose bedrijf inspelen op

het sociale aspect binnen een huishouden. Werknemers van ringdiensten
die hulp bieden binnen een huishouden.
Dat kan variëren van samen poetsen,
boodschappen doen, tot voeren van een
goed gesprek. Een kopje koffie of thee
drinken, of samen een bezoek brengen
aan bijvoorbeeld een winkel horen daar
ook bij. Dienstverlening op maat, waarbij
de hulpzoekende bepaalt wat er wel en
niet aan huishoudelijke werkzaamheden
wordt verricht. Binnen deze tak van
Ringdiensten wordt eveneens samengewerkt met professionele partijen.
De laatst pijler is het onderhoud
verzorgen van graven. Door middel van
een abonnement is men verzekert van
een goed bijgehouden graf of gedenkteken. “Veel ouderen hebben speciale
wensen op bepaalde dagen in het jaar.
Een goed onderhouden gedenkplek kan
hen daarbij grote steun geven”, zegt
Jos Loock-Alaerds medeoprichter van
de onderneming. Hij benadrukt dat de

nieuwe onderneming geen begrafenisonderneming is.
“Ringdiensten biedt mensen met
een arbeidsbeperking de mogelijkheid
hun vaardigheden en talenten in te
zetten in onze samenleving. Een betaalde baan waarin voor hen een toekomst
ligt. Daarnaast krijgen steeds meer
verenigingen en instellingen te maken
met een verminderd aantal vrijwilligers.
Ook hier kunnen wij vrijwilligerswerk
omzetten naar een betaalde baan.
In feite kun je dan spreken van een
win-win situatie”, aldus Jos LoockAlaerds. Het bedrijf wordt gezien als
een innovatief bedrijf. ‘Uw bedrijf houdt
zich actief bezig met gezondheid en ‘life
science’. Juist op dit vlak wordt in en
rond Maastricht gewerkt aan de ontwikkeling van een campus: de Maastricht
Health Campus.’ In de aanloop naar
de Health Campus toe, is de interesse
vanuit Maastricht voor de werkwijze van
Ringdiensten groot. Er wordt gekeken

Synthese biedt Netwerkcoach aan
Om ouderen te helpen hun sociale netwerk op te bouwen biedt Synthese de Netwerkcoach aan. In bepaalde
situaties kan het gebeuren dat het sociale netwerk van mensen geleidelijk aan afbrokkelt.

Fotografie: Will Falize

De shoot is het resultaat van intensieve en professionele samenwerking
tussen Francis Schoembges, een stylist,
een visagist en een fotograaf. Allemaal
vakmensen uit de (haar)mode- en
trendbranche. Het kappersevent in de
RAI in Amsterdam werd gepresenteerd
door Martijn Krabbé en bood het publiek
een avond vol show, muziek, haarmodetrends en diverse catwalkpresentaties.

Het juryrapport van de winnaar luidt:
“Progressief totaalbeeld met grungy
hair. Gevarieerde structuren in het haar,
echt 2011. Promotie voor mannenkapsels.” Francis Schroembges zegt in eerste reactie over haar winnende collectie:
“ Ik leg vast waar ik in geloof en wat
mijn visie is. De beelden bevatten geen
overdaad of afleiding. Je oog wordt echt
getrokken naar het model”.

Door het wegvallen van een
partner of door ziekte of een beperking kunnen contacten met anderen
veranderen of verminderen. Als het
sociale netwerk eenmaal is afgebrokkeld, dan is het moeilijk om op eigen
kracht weer contacten op te bouwen.
Een Netwerkcoach van Synthese kan

3e Wonen Limburg Street Cup op zondag 22 mei
Voetbal mee én loot mee voor unieke PSV-attributen

Op zondag 22 mei organiseert voetbalvereniging Wittenhorst
samen met Wonen Limburg voor de derde keer de Wonen
Limburg Street Cup Horst aan de Maas. Het voetbaltoernooi
vindt plaats op het Wilhelminaplein in Horst. Tussen 11.30
en 16.00 uur is er van alles te beleven en zijn er gezellige
terrasjes en muziek op het Wilhelminaplein.
PSV mascotte Phoxy opent het toernooi
Jongens en meisjes tussen 8 en 16 jaar mogen de hele middag
lekker voetballen op maar liefst 6 velden waarop 1 tegen 1 kan
worden gespeeld. Ook zijn er diverse nevenactiviteiten zoals
Speedcheck, Voetbaldarts en Stropdasschieten. PSV-mascotte
Phoxy komt langs om de opening te verrichten. De winnaar van
het toernooi ontvangt de Wonen Limburg Street Cup én mag
meedoen aan het NK-Pannavoetbal.

Jij komt toch ook?
Meld je aan via
www.panna-horstaandemaas.nl.
Deelname is gratis!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

Loterij PSV-attributen
Alle deelnemers aan het pannatoernooi mogen meeloten voor
superleuke PSV-attributen. We verloten onder andere T-shirts,
trainingspakken en voetballen.
Jij doet toch ook mee? Geef je snel op via
www.panna-horstaandemaas.nl. Deelname is gratis.
Meer informatie over de Wonen Limburg Street Cup vind je op
www.wonenlimburg.nl of www.panna-horstaandemaas.nl.

T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl

ouderen hulp bieden bij het versterken
of vergroten van een netwerk.
De Netwerkcoach van Synthese
biedt een steun in de rug en vergroot
de kansen op het ontmoeten van
nieuwe mensen of het benutten van
huidige contacten. De coach bekijkt
samen met de cliënt hoe het netwerk

er uit ziet en bespreekt de wensen.
De Netwerkcoach legt uit welke stappen men kan ondernemen en ondersteunt waar nodig. Samen wordt
een plan gemaakt om het netwerk te
versterken of uit te breiden. Ouderen
die geïnteresseerd zijn in hulp van de
Netwerkcoach kunnen contact opne-
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maashorst
hoofdsponsor
Ondernemersprijs
Rabobank Maashorst is in 2011, 2012 en 2013 opnieuw Superhoofdsponsor
van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Op donderdag 5 mei 2011 werd
de sponsorovereenkomst getekend door de heer Jan Nabben namens de
Stichting Ondernemersprijs Noord-Limburg en de heer Rob Knoops, directievoorzitter van Rabobank Maashorst.
In 2008 werd als opvolger van de Startersprijs de Jo Janssen-prijs
geïntroduceerd. De directie van Rabobank Maashorst overhandigt de
Jo Janssen-prijs op 24 november 2011 in de Merthal in Horst.
Aanmelden voor de Ondernemersprijs kan tot 1 juni 2011. Kijk voor meer
informatie op de website van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
www.pmro.nl |

Maashorstfonds
Ook in 2011 steun voor goede initiatieven

Bankieren via smartphone

Ook in 2011 steun voor goede initiatieven
De regio Horst aan de Maas bruist van de
initiatieven om het maatschappelijke, sociale
en culturele leven te verbeteren. Vaak hangt
aan deze initiatieven een flink prijskaartje. In
zulke gevallen kan het Maashorstfonds van
Rabobank Maashorst ook in het jaar 2011
uitkomst bieden. Onze bank staat immers
dichtbij de mensen die in deze regio wonen,
werken en leven.

In het voorjaar 2011 verzocht Rabobank
Maashorst 3.500 klanten aan een onderzoek
mee te werken. De bank was benieuwd naar
hun mening over het regelen van bankzaken
via internet en telefoon.
Uit de uitslag bleek dat klanten persoonlijk
contact belangrijk vinden, maar ook steeds
meer kijken naar virtuele communicatie- en
betaalmogelijkheden. Deelnemers aan het
onderzoek maakten kans om een smartphone
te winnen met een twee-jarig abonnement.
Er kwamen 965 reacties binnen op het
onderzoek. Winnaar van deze smartphone is
Ingrid van Osch uit Horst.
Ingrid vertelt: “Toen ik meedeed met het
onderzoek had ik niet eens in de gaten dat er
een prijs aan verbonden was. Ik ben er heel blij
mee en start nu zeker met mobiel bankieren.
Het is hartstikke handig om altijd mijn
bankzaken te kunnen regelen, waar ik ook
ben.” |
Ron Vanlier (Directeur Commercie) overhandigt de smartphone aan Ingrid van Osch

In de periode 23 mei t/m 23 augustus
2011 worden verenigingen en stichtingen
uitgenodigd innovatieve projectaanvragen

voor het Maashorstfonds in te dienen. De
beoordeling vindt naar verwachting plaats
in september 2011. Medio oktober 2011
wordt bekend gemaakt welke projecten
gehonoreerd zijn met een bijdrage.
De brochure Maashorstfonds 2011 en het
aanvraagformulier kunt u vanaf 23 mei
downloaden via de website
www.rabobank.nl/maashorst
Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling
Communicatie van Rabobank Maashorst
tel. (077) 397 92 08. |

Gesloten en toch open.
Dat is het idee.
Op Hemelvaartsdag 2 juni zijn onze kantoren gesloten.
Regel uw bankzaken 24 uur per dag via www.rabobank.nl/maashorst

|

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

jongeren 13
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Ska3 hoofdact
op Horster Wei Feest
Op zaterdag 21 mei vindt de vijfde editie van het Horster Wei Feest plaats. Dit jaar heeft de organisatie doldwaze formatie Ska3 als hoofdact weten te strikken. Samen met dj-act Tropicano en Lifeline gaan zij tijdens deze
editie het publiek vermaken.

Niks Draait Door: Gold
Zaterdag 21 mei wordt er door OJC Niks weer een Niks Draait Door
feestje georganiseerd.
Als vanouds is er muziek, een rad,
een hoop rommel en MC Nakkie die
het adrenalinepeil even opschroeft:
de formule voor een party. Deze

Gold-editie betreft nieuwe genres
en nieuwe pakjes, maar nog steeds
de ouderwetse knalsfeer. Het begint
vanaf 21.30 uur. Er is geen entree.

Dansvoer in het duister in OJC Walhalla
Dansvoer doet zaterdag 21 mei een sprong in het duister. Iedereen is
welkom vanaf 20.00 uur in OJC Walhalla, de Donckstraat 24-26 in Sevenum.

Deze Friese band Aka3 combineert
op eigenzinnige wijze K3-nummers met
talloze bekende hits. Die mix, overgoten
met een opwekkend ska-sausje, levert
aanstekelijke meezingers op waarbij de
voetjes ongetwijfeld van de vloer zullen
gaan. De geoliede blazers en kortgerokte
zangeressen maken het plaatje daarbij
compleet.
Ook zal op het Horster Wei Feest de
dj-act Tropicano ‘the partymakers’ van
de partij zijn. Sinds begin jaren negentig
reist Tropicano van noord naar zuid en
van oost naar west naar alle denkbare

feesten om deze muzikaal te begeleiden.
De dj’s zijn goed op elkaar ingespeeld en
hebben een hoog ADHD-gehalte.
In het voorprogramma van het
Horster Wei Feest staat de lokale band
Lifeline, een talentvolle formatie die de
aandacht van een groot podium verdient. De band bestaat uit Gijs Driessen,
Marloes Nogarede, Ward Versleijen, Jules
van den Munckhof en Stan Seuren. Deze
jonge muzikanten vormen samen een
pop/rock coverband met een breed repertoire dat uiteenloopt van nummers van
Coldplay en Muse tot John Farnham.

Horsterweg 1A,
5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl

Elke woensdag gehaktdag
30% kassakorting op alle verse worst en alle soorten vers gehakt

Het Horster Wei Feest vindt plaats
op zaterdag 21 mei in een feesttent
achter de sporthal van het Dendron
College in Horst. Om 20.00 uur begint
het programma. De entree voor deze
avond bedraagt 6 euro in de voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Café De Lange en Liesbeth’s Grand Café
in Horst
Het belooft een bijzondere editie
te worden. Voor meer informatie over
het Horster Wei Feest of het online
reserveren van kaarten zie
www.horsterweifeest.nl

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

Trampolines

Tussen 21.00 uur en 22.00 uur
is er ‘Happy hour’. Er zijn dan twee
consumpties voor de prijs van een te
halen. De discolampen gaan uit en de
laser en blacklights worden afgestoft.
Bezoekers worden uitgedost met
lichtgevende objecten, maar natuurlijk

hoeven de Nikes met lampjes in de
zolen of T-shirts met LED-verlichting
niet thuis te blijven. Het zal een feest
worden waar zelfs Stevie zich over zou
verwonderen. De Entree is gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.ojcwalhalla.nl

Te huur

Bedrijfsruimte /
opslagloods (640 m )
²

• Deurhoogte ± 4.20 m
• Goothoogte ± 4.20 m
• Ideale ligging t.o.v. ontsluiting via A73 en A67.

Meer info: 06-53663398

BROEKENWEEK BIJ MARIËTTE MODE
t/m dinsdag 24 mei

ELKE 2e BROEK HALVE PRIJS
U kunt dames- en
herenbroeken combineren
dit geldt ook voor
capri- en korte broeken

VERSLEIJEN OIRLO
Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)
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Bezorger
Sevenum m/v
Kempen Nieuwsmedia b.v.
is op zoek naar
een bezorger in Sevenum
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag beschikbaar zijn
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Hardcore avond in OJC Gaellus
Tijdens de Hardcore avond in OJC Gaellus zullen op vrijdag 20 mei drie hardcore bands zullen het podium van
de soos in Tienray beklimmen.
De eerste band die gaat optreden
is Sparrow Falls. De band beperken
zich niet tot een bepaald genre en
brengt een mix van dramatische rock,
punkrock, old school hardcore en
hardrock. Sparrow Falls is na een tijdje
afwezigheid weer helemaal terug met
hun debuut album Tides.
De band die hierna op het podium
staat is Striking Justice, een energieke
vijfkoppige band, die de snelheid van
old school hardcore met de harde
breaks van meer metal georiënteerde

bands probeert samen te smelten tot
een eigen sound. De afgelopen twee
jaar heeft deze band flink aan de weg
getimmerd. Ze waren zoal te zien op
het bevrijdingsfestival in Overijssel en
in de Melkweg in Amsterdam.
De laatste band tijdens de Hardcore
avond is Noyalty. Deze band staat al
jaren bekend als een geoliede machine
die door de jaren heen al een flinke
naam heeft opgebouwd. De mix van
punkrock, technische metalcore en
melodieuze hardcore in de trend van

Comeback Kid, Shai Hulud en A
Wilhelm Scream geeft de band een
unieke sound. Hun tweede cd ‘The
Seas Have No Roads’ is een duistere,
snelle en agressieve cd en kreeg
van verschillende media als Oor,
Upmagazine, Aardschok en LiveXS
goede recensies.
OJC Gaellus is op 20 mei om 20.00
uur open. Om 21.00 uur zal Sparrow
Falls als eerste op het podium
verschijnen. De entree bedraagt 5
euro.

DECULTUURRECENSENT
GEZOND LEKKER / VERSE BROODJES
Vers bereid en klaar terwijl U wacht.
NIEUW AARDBEIEN-STICH
ook in punten verkrijgbaar

‘Niet verder vertellen hè!’

ZACHTE PUNTJES en BOLLETJES 10 HALEN 8 BETALEN
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

130 JAAR

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

Rozenkwekerij
Sjaak van der Hulst b.v.
Voor onze drie kasrozenkwekerijen in Meterik en America zijn
wij op korte termijn op zoek naar:

Full-time
medewerker
Enthousiast, gemotiveerd en geen 9 tot 5 mentaliteit is voor

ons veel belangrijker dan ervaring of opleiding. Aan deze baan
is een weekendrooster gekoppeld. Het gaat hier om een
zaterdag- en zondagochtend in de vier weken.

Examenkandidaten/schoolverlaters
Voor werk in de komende vakantie en weekenden.
Uren in overleg! Full-time is mogelijk, part-time ook.

Solliciteren kan door:
- bellen naar: 077-4642097
- langs te komen: Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik
- een cv naar bovenstaand adres of naar
van.der.hulst.rozenkw@wxs.nl te sturen.

Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik,
Tel. 077 464 20 97 (nabij spoorlijn Sevenum-America)
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl

De cultuurrecensenten: Zef Mertens (15) en Jens Ernst (15)
Voorstelling: Heideroosjes – Manie!Manie! (12 mei)
Theater is: Leuk voor jong en oud
Hoe hebben jullie elkaar leren
kennen?
We hebben elkaar in 1989 leren kennen op de middelbare school, we zaten
bij Engels bij elkaar in de klas. De andere jongens hadden al een band en ik
vroeg of ik een keer kon komen kijken
bij een repetitie. Toen ik hoorde hoe
Igor (drummer) zong, bood ik gelijk aan
om in plaats van hem te gaan zingen.
En zo vormden we een band.
Waar komt de naam ‘Heideroosjes’
vandaan?
Alle andere punkbands hadden stoere
namen zoals ‘Sex Pistols’. Toen vonden
wij het wel stoer om een ‘lieve’ naam
te kiezen die je eigenlijk niet verwacht
bij een punkband. Toen er een show
van Urbanus verscheen waarin hij het
had over een punkformatie uit Limburg
‘de Heideroosjes’ viel bij ons het
kwartje en hebben we voor de naam
‘Heideroosjes’ gekozen.
Waarom hebben jullie een jaar niks
gedaan?
We waren 20 jaar non-stop bezig en

waren toe aan wat rust.
Waarom de naam Manie! Manie!?
Manie komt van het woord manisch,
dat betekent druk of chaotisch. We
hebben hiervoor gekozen omdat onze
show vol verschillende aspecten zit,
daardoor kan onze show erg chaotisch
overkomen. Maar omdat chaos zo
negatief klinkt hebben we voor manie
manie gekozen.
Waarom hebben jullie een theatershow gedaan en geen tour?
We wilden eens iets anders doen dan
een tour en we wilden kijken of we ook
theater konden maken. En door theater
konden we ook ander publiek bereiken.
Hoe gaan jullie om met kritiek?
Als we een keer kritiek krijgen, negeren
we dat gewoon, maar meestal durven
mensen het niet te zeggen. Zo zaten er
laatst 5 oudere mensen op de derde rij
die na het eerste nummer al meteen
met de vingers in de oren zaten. Maar
na de show kwamen ze naar ons toe
en zeiden ze dat ze het toch een leuke
show vonden.

Wat wilde je vroeger worden?
Beroepsmuzikant was altijd al een
droom, maar je verwacht niet dat
je de kans krijgt om deze droom te
verwezenlijken. Dus toen ben ik maar
Journalistiek gaan studeren. Nadat we
op Pinkpop hadden gespeeld kregen
we veel aanbiedingen en heb ik een
keuze moeten maken. Ik heb voor de
muziek gekozen en heb mijn studie
niet af gemaakt. Maar niet verder
vertellen hè, want dat is slecht voor
mijn ego!
Hoeveel tijd heeft het gekost om
deze voorstelling te maken?
Het is niet echt iets wat je kunt uitdrukken in uren, dagen of maanden. We
hebben eigenlijk alleen gewerkt als
we ideeën hadden voor de show. Toen
kwam er een regisseur die hielp met
het uitwerken van deze ideeën. We
hebben ongeveer een half jaar aan
deze show gewerkt.
De voorstelling volgens Zef en Jens in
3 woorden:
Humor en goede muziek!
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Even geduld a.u.b. – Jochem Myjer,
vrijdag 10 juni.
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15 VRAGEN aan Lisa Reijnders Mies

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

Lisa Reijnders
19 jaar
Horst
VAVO

Waar word jij later een talent in?
In paardrijden zou leuk zijn, maar dat
gaat denk ik nooit lukken. Dan zou ik
nu al veel hoger moeten rijden dan
dat ik nu doe. Ik heb vroeger ook nooit
pony gereden, waardoor ik veel
ervaring mis. Ehm. Misschien lerares op
de basisschool of zo.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Talen vind ik wel makkelijk en daarom

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

best leuk. Geschiedenis vind ik echt
vreselijk. Mij interesseert dat echt niet.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriendin. We
hebben een leuke vriendinnengroep en
ik kan met iedereen wel goed
opschieten. Buiten mijn vriendinnengroep heb ik ook nog andere goede
vriendinnen waar ik veel mee optrek.
In het weekend ben jij te vinden in...?
In het weekend ben ik meestal wel in
Horst te vinden, ergens anders is er
vaak toch niet echt iets te doen. Maar
als er wel een keer ergens anders een
feestje of zo is, verlaat ik Horst en ben

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

ik daar van de partij.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
M&M’s! Lekker!
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Dan ga ik voor de helft van het bedrag
shoppen en de andere helft zet ik op
de bank.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Toen ik op concours van het paard viel.
Ik viel met m’n witte kleren languit in
de modder en iedereen keek me aan.
M’n kleren waren helemaal zwart en
m’n paard ging als een gek over het terrein rennen. Echt, ik schaamde me dood.

Ik ga op vakantie en neem mee?
Veel zomerkleren, bikini, telefoon en
mijn vriendinnen. Oh ja! En mijn pinpas
natuurlijk.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Oeh, ik weet eigenlijk niet wat het
lekkerst is, bijna alles is lekker.
Lievelingseten heb ik eigenlijk niet echt.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ehm. Als ik thuis ben draag ik meestal
gewoon oude kleren. Of mijn paardrijkleren, die heb ik ook wel vaak aan
nadat ik gereden heb.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Paardrijden! En iets met mijn
vriendinnen doen, dat is ook altijd
gezellig.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik heb eigenlijk geen idee. Ik vind ’t
wel goed hierzo. Misschien zou ik nog
zorgen voor wat meer leuke
kledingwinkels.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kijk
serieus bijna nooit films, dus ik heb
geen idee.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ha ha, ik had net vijf minuten mijn
rijbewijs en pap vroeg me of ik hem
naar Coenders in Lottum wilde
brengen, hij moest de tractor ophalen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar …?
Maakt me niets uit, als het maar lekker
warm is.

Column

Wc-ideeën
Het bedenken van nieuwe
concepten en merken zijn
opdrachten de we op school
met succes moeten afronden.
Het komt dan wel eens voor dat
je denkt een fantastisch goed
idee te hebben voor een nieuw
concept en dat dit vervolgens
compleet afgeschoten wordt.
Afgelopen week deed ik twee
pogingen. Helaas, mijn eerste
aangedragen concept-idee was
volgens de Branding-koningin op
school zo 2008, daar kon ik beter
niet mee doorgaan. Hmm. gek,
want ik heb ’t toch echt afgelopen weekend bedacht, hoe kan
dat nou uit 2008 komen? Nou ja,
concept één van de tafel geveegd
stortte ik me volledig op concept
twee. De week daarna kwam ik
vol trots ’mijn kindje’ laten zien.
“Ja, heel interessant”, zei ze. Toch
ik voelde ik ’m aankomen, juist
ja, de maar. Daar kwam ie: “Maar
ik mis nog iets. Een verhaal, een
stijl, hoe zien de momentjes met
jouw merk eruit?” Een verhaal,
hmm, oké. Een sprookje? Een
mythe? De rest van de morgen en
middag heb ik in de bieb tussen
de boeken en achter mijn
computer gehangen om sprookjes, mythes en verhalen te lezen.
Ik vond geen een sprookje,
verhaal of mythe goed genoeg
om mijn concept op te inspireren
Het schoot dus niet echt op. Wel
was ik weer helemaal up-to-date
als het over sprookjes, tekenfilms, Disneyfiguren en Griekse
goden ging. Maar ja, daar had ik
natuurlijk op dat moment niet zo
veel aan. Ik kreeg mijn conceptpuzzel maar niet opgelost. Toch
kwam snel genoeg en erg
onverwacht het magische
moment. Ineens kon ik de puzzel
oplossen, ik wist het! Tijdens mijn
plasje op de wc zag ik het licht. Ik
had het, het idee dat mijn
concept compleet zou maken, ik
was er uit.
Heel fijn, eindelijk had ik mijn
complete concept. Een ander
bijkomend voordeel was de
ontdekking dat uren ploeteren in
de bieb achter de boeken en
internet helemaal geen zin heeft.
Het komt vanzelf wel. Ik ga
gewoon heel vaak naar de wc en
dan rollen de ideeën er vanzelf
uit. Ja, zo doe ik dat voortaan.
Mies
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GEPLUKT

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.

Ina Geurtjens
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Voor een huis aan de Stuksbeemden in Horst sierden onlangs twee
Sarah-poppen de voortuin. Onze HALLO- verslaggever ging een kijkje nemen en
sprak met de 50-jarige Ina Geurtjens-Driessen. Deze week wordt zij Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

met basilicum en
romanof

Bereiding:
· Verwijder het kroontje ui de
aardbeien en was ze in koud
water;
· cutter helft van de aarbeien in een
blender tot een puree;
· klop de room tot yoghurt dikte
· voeg hier bij de aardbeien puree
· maak op smaak met wodka en
sap van de limoenen ( evt ook
limoen rasp), en bewaar in
koeling;
· snij de rest van de aardbeien op
gewenste groote;
· snij de basilicum fijn
· maak de aardbeien aan met
beetje poedersuiker, grandmarnier, basilicum.

Verdeel de gemarineerde
aardbeien in kommetjes en giet
hier de romanof over heen.

Met de motor naar de
Eifel
Werk en hobby hebben zich verweven maar er blijft voldoende ruimte
over voor hobby’s. Na het avondeten
gaat ze steevast een grote ronde
wandelen. “Verder rij ik op een Honda
Shadow van 650cc. Samen met Ger, die
een Honda Shadow 1100cc heeft, ga ik
van de zomer een weekje op vakantie
naar de Eifel. Volgend jaar gaan
we naar Amerika. We willen zoveel
mogelijk verschillende culturen zien.
En natuurlijk besteed ik veel aandacht
aan onze twee kleinkinderen, ook een
hobby van me. Het is een genot om
kinderen te zien opgroeien en daarbij
elke nieuwe stap te mogen meemaken”, aldus Ina.

We willen zoveel
mogelijk culturen zien

Gemarineerde
aardbeien
Benodigdheden:
2 bakjes à 250 gram aardbeien
5 dl gezoete room
2 dl wodka
2 limoenen
10 blaadjes basilicum
poedersuiker
grand marnier

maanden, completeren het gezin.

De in Melderslo geboren Ina is in
2004 getrouwd met Ger Geurtjens, na
een scheiding van haar eerste man. In
haar eerdere huwelijk had Ina samen
met haar toenmalige man een
transportbedrijf. Daar regelde ze de
transporten en reed zelf ook regelmatig
in een grote Scania vrachtwagen. Na
haar scheiding werkte Ina in verschillende winkels, in de tuinbouw, bij
Leolux en twee gordijnenateliers.
Ina: “Toen ik in de ww terecht
kwam, ontstond het idee om een eigen
bedrijfje te beginnen. Ik had vroeger
een diploma coupeuse gehaald en
wilde een naaiatelier starten onder
de naam ‘Ina’s Naaiatelier’. Dat is het

dan ook geworden. Ik ben begonnen
op zolder en sinds vijf jaar heb ik mijn
naaiatelier aan de Stuksbeemden.
Een goedlopend bedrijfje met veel
gevarieerd werk. Ik verstel kleding,
gordijnen en maak nieuwe kleding,
samen met een modeontwerpster. Ik
heb van mijn hobby mijn werk
gemaakt”, zegt Ina.
Samen met haar echtgenoot
Ger (58) geniet ze van de kinderen
en kleinkinderen. Zelf heeft Ina twee
dochters, Nicole van 27 en Chantal die
19 jaar oud is. Ger heeft drie kinderen,
Bas die 32 jaar oud is, Anke van 31 en
Vincent van 29. De twee kleinkinderen,
Daan van bijna twee en Suus van zes

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Heerlijk voor in de zomer.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Over haar woonplaats Horst zegt
ze: “Horst heeft alles wat we ons maar
kunnen wensen. Horst bruist en er is
vooral in de zomer elk weekend wat
te doen. Het vernieuwde centrum met
de uitgebreide terrassen is een mooi
gezicht en het is er goed toeven. Ik
vind dat een oud en lelijk gebouw best
gesloopt mag worden, ook al staat het
op de monumentenlijst. Maar dan moet
er wel iets moois en nuttigs voor in de
plaats komen. Welk gebouw ze bedoelt
wil ze niet verklappen. Ze vervolgt: “Ik
hou ervan om op een gezellig terrasje
urenlang naar mensen kijken.”
‘Sarah’ Geurtjens heeft een hekel

aan onrechtvaardigheid. Volgens
haar moeten mensen open en eerlijk
zijn, dan weet je waar je af en aan
bent. “En mensen moeten niet te
snel vooroordelen hebben want als
je de ware redenen kent zou het wel
eens anders kunnen zijn”, voegt ze
er nog aan toe. Goede vrienden of
vriendinnen mogen altijd de waarheid spreken tegen haar, al is die nog
zo confronterend. “Leugens houden
immers geen stand”, zegt ze.
Haar ergens voor wakker maken
is geen goed idee want ze heeft
haar slaap hard nodig. Ina is iemand
die graag comedyfilms en sportprogramma’s kijkt. In tegenstelling tot
veel andere vrouwen kijkt ze niet naar
soapseries. Ze heeft een hekel aan
negatief nieuws. “Vooral wanneer het
kindermisbruik betreft. Daar kan ik me
laaiend over maken. Maar ook aan alle
rampspoed in de wereld die bijna ‘live’
te volgen is op tv. Daar erger ik me
aan. Zulke beelden blijven lang bij me
hangen” zegt ze.

Ger is mijn maatje
in goede en slechte
tijden
Over haar echtgenoot zegt Ina:
“Ger is geen uitsteller. Als die iets in
zijn hoofd heeft dan moet dat ook
zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
Daarom is zijn kluslijstje erg kort. We
werken allebei vijf dagen in de week
en doen samen het huishouden,
inclusief de boodschappen. Hij is mijn
maatje in goede en slechte tijden”,
besluit ze het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bakkerij Broekmans op RTL4

De kiëkciëfers stoan d’r aalt centraal,
X-factor, de Voice ge kent ze waal.
Um zendtiëd te vulle,
goan we écht smulle,
giët Broekmans mit d’n tellie aan de haal!

Hallo en zo
rechtsonder:
Bakkerij Derix
H3129
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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.

SP Horst aan de Maas:
wijs Bestuursakkoord over Wsw af!
De SP-fractie Horst aan de Maas dringt er bij het College van B&W van
die gemeente op aan, om het Bestuursakkoord tussen de regering Rutte
(CDA, VVD, ondersteunt door de PVV) en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) met betrekking tot de aanpassingen van de Wet Sociale
Werkvoorziening, af te wijzen.
In verband met de financiële
en economische recessie heeft de
regering allerlei plannen gemaakt om
te bezuinigen. De rijksoverheid schuift
een deel van de problemen door
naar de gemeenten, die op hun beurt
bezuinigingen doorschuiven naar de
burgers. Op deze manier worden de
bezuinigingen voor een groot deel
neergelegd bij mensen die het al
moeilijk hebben: chronisch zieken,
mensen met een arbeidsbeperking,
mensen in de Wajong en in de Wsw.

Om dat te bereiken heeft de regering
een conceptakkoord (Bestuursakkoord)
afgesloten met onder andere de VNG
(namens de gemeenten). Binnenkort
moeten de gemeenten die aangesloten zijn bij de VNG, laten weten
of zij in kunnen stemmen met het
Bestuursakkoord.
Als gevolg van het Bestuursakkoord
wordt de Wsw versoberd door verlaging
van de instroom en het opschroeven
van de uitstroom. De Wsw blijft op die
manier alleen bestaan voor mensen

die er al in zitten en voor mensen die
een indicatie krijgen voor een beschermende werkplek. Voor mensen die op
de wachtlijst staan en mensen die in de
nieuwe structuur niet meer in aanmerking komen voor een Wsw- indicatie
wordt ingezet op werkgelegenheid met
loondispensatie bij reguliere werkgevers. Het is niet aannemelijk dat er
voldoende werkgelegenheid beschikbaar zal komen voor de mensen die uit
de boot vallen bij de Wsw. Specifieke
maatregelen om die werkgelegenheid
te stimuleren zijn niet in het regeerakkoord opgenomen. De groep die
het vanwege een arbeidshandicap
niet lukt om bij een reguliere werkgever een baan te vinden en die niet
in aanmerking komt voor beschutte

werkplek, krijgt bijstand. En op die
bijstand wordt ook nog eens bezuinigd. Uiteindelijk betekent dit dat
veel banen in de sw verloren gaan
en mensen in een uitkeringssituatie
terecht komen. Dat kan en mag nooit
de bedoeling zijn van een regeling
die er juist op gericht zou moeten
zijn, zoveel mogelijk mensen actief te
houden.
De SP Horst aan de Maas vraagt
B&W van Horst aan de Maas met
klem om zich uit te spreken tegen de
forse bezuinigingen op mensen met
een arbeidsbeperking. Juist in deze
economisch moeilijke tijd moet de
gemeente haar verantwoordelijkheid
voor deze groep nemen.
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Ezels

Nee mensen uit Sevenum,
dit stukje gaat beslist niet over
jullie. Waarom ook, als nieuw
dorp in de collectie van Horst
aan de Maas zijn jullie meer
dan welkom. Dat jullie daar
zelf nog iets anders over
denken is begrijpelijk maar als
we enige jaren verder zijn
worden we gegarandeerd de
beste vrienden, Essentie blijft
in elk geval waakzaam!
De ezels die hier worden
bedoeld zijn de
onverantwoordelijke
automobilisten die in de centra
“bochtjes pikken” met het
onvermijdelijke mobieltje in
één hand en het stuur in de
andere. Je vraagt je af of die
telefoontjes nu zo belangrijk
zijn of dat de opgedragen
boodschapjes niet éven hadden
kunnen wachten. Een
mensenleven telt in elk geval
minder bij dit levensgevaarlijke
handelen waarbij tegenliggers
en fietsers de dupe kunnen
worden. Het wordt de hoogste
tijd dat de politie streng gaat
letten op deze
“wegmisbruikers”. Nu er een
overschot komt van militairen
is het goed om dezen in te
gaan schakelen voor
verkeerstaken bij de politie! En
onze Wiel, de
parkeerverantwoordelijke voor
Horst, kan er ook nog wel een
paar leerling-surveillanten bij
gebruiken. Kijk alleen maar
eens naar de steeds drukker
wordende markt en de
afgeleide bezoeken aan de
plaatselijke supers. Het
parkeren van auto en fiets
begint steeds meer op een
straf dan op een genot te
lijken. Daarbij gevoegd het
toenemende aantal
rolstoelbezitters en anderszins
gehandicapten maakt duidelijk
dat beter en meer toezicht
hard nodig is. Waar blijven
overigens de door Jan Nabben
toegezegde bike-cops? (De
kwalificatie animalcops gaat in
dit geval niet op, de link met
ezels is daarvoor te snel
gelegd.) Of gaat dit aardige
plan nu al de kast in? Een kast
die zo langzamerhand uit gaat
puilen van alle plannen die in
het recente of langere verleden
werden gemaakt.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 00) > Poll uitslag ’vorige week’ > eens 00% oneens 00%
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George & Robert Nabben SOS Meerlo-Wanssum
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

H
WAGENS
EN VRIES
H KOELSH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
N
EWAGE
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
H CHEM

Welkomstborden India
Dankzij de medewerking van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas heeft SOS Meerlo-Wanssum de
vertrouwde welkomstborden weer terug. Aan de ingangen van de zes kerkdorpen van de voormalige gemeente
hangen deze borden. Daarop staat “SOS Meerlo-Wanssum in vriendschap met India” en de tekst “Wij laten een
schoolbus rijden in India”.

SOS Meerlo-Wanssum is blij dat
de borden weer terug zijn. Elke drie
jaar wordt een andere tekst op de
borden aangebracht om aan te geven
aan passanten dat in de dorpen de
inwoners betrokken zijn bij het project
van SOS Meerlo-Wanssum. Vorig jaar
werden door vandalen aan de ingang
van de dorpskernen enkele komborden
en borden van SOS gestolen. Helaas
bleven de daders onbekend. Dankzij de

samenwerking van de twee gemeentebesturen is SOS er weer in geslaagd
om opnieuw borden te plaatsen met
daarop de teksten van het nieuw project. Volgens het bestuur van SOS is dit
een bijzondere manier om deelnemers
aan het verkeer en toeristen te informeren over de acties. “Het is een bijzondere manier om ontwikkelingswerk
onder de aandacht te brengen van een
groot publiek. Bovendien krijgen we

regelmatig reacties van mensen die
naar aanleiding van het bord nadere
informatie zoeken via de website”,
aldus het bestuur van SOS. Deze mondiale groep zamelt thans geld in voor de
aanschaf van een mobiele schoolklas in
Chennia, Zuid-India, bij het project van
sociaal werker Steven Vidyaakar. (www.
sos-meerlowanssum.nl)

Muziekvereniging St. Hubertus
naar Duitsland
Onder het motto ‘muziek en plezier’ reist muziekvereniging St. Hubertus begin juni Bitburg en Trier. Van
donderdag 2 tot en met zondag 5 juni beoekt de Hegelsomse muziekvereniging deze Duitse regio.

“Tijdens de concertreis staan twee
concerten gepland, een in een mooie
concertzaal en een in de buitenlucht.
Maar ook aan de nodige ontspanning is
gedacht” vertelt Chantal Everaerts, één
van de leden van de reiscommissie. Het
muzikale programma is duidelijk zeer
divers. De fanfare zal onder leiding van
Bart Partouns zowel mooie klassieke
werken als een modern repertoire (met
ook Duitse nummers) ten gehore

brengen. Denk aan titels als West Side
Story, Elsa’s procession, Pirates of the
Carribean, de Florentiner Mars
enzovoort.
Maar ook wat ontspanning betreft
heeft de organisatie een divers programma in gedachten. Dit programma
is nog een verrassing, maar Chantal
licht alvast een tipje van de sluier op:
“We gaan in ieder geval een bezoek
brengen aan de stad Luxemburg en de

sportievelingen onder ons kunnen een
middagje kanoën.”
De laatste repetities zijn inmiddels in volle gang. Maar voor het zover
is geeft St. Hubertus op 20 mei nog
een concert in Oirlo. “Samen met de
plaatselijke muziekvereniging, dus dat
is zeker de moeite waard”, sluit Chantal
af. Het concert begint om 20.00 uur en
vindt plaats in zaal De Linde te Oirlo. De
entree is gratis.
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Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum organiseert op
zondag 22 mei haar maandelijkse vogelmarkt. Er kunnen vogels gekocht,
maar ook verkocht worden. Er zijn tevens diverse vogelhandelaren
aanwezig. Ook vogelvoer, nestkastjes en dergelijke zijn aanwezig.
De vogelmarkt wordt gehouden in sport- en feestzalencomplex
’t Brugeind te Meerlo. De markt

begint om 9.30 uur en duurt tot
12.00 uur. Duiven en kwartels worden
niet toegelaten.

Hemelrit oldtimertoertocht Kronenberg
Op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni vindt in Kronenberg voor de 17e
keer de Hemelrit plaats. Deze toertocht voor bromfietsen, motoren, scooters
en rolaandrijvers van vóór 1975 is inmiddels een begrip voor tweewieler
oldtimerliefhebbers.
Om 10.30 uur vertrekken de
bromfietsen en rolaandrijvers vanaf het
kerkplein in Kronenberg voor een rit
van circa 80 kilometer. Om 11.00 uur
starten de motoren en scooters die een
iets langere route volgen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30
uur bij café Ummenthun in Kronenberg.
De tocht zal dit jaar langs de maas

voeren, ten zuiden van Kronenberg. De
route loopt door de Peel en NoordBrabant. Er zijn twee pauzes, een kleine
koffiepauze en een lunchpauze.
De verwachting is om tussen
15.00 en 16.00 weer terug te zijn in
Kronenberg. Ook dit jaar is ’s avonds
is weer het traditionele Hemelpop bij
Cafe Ummenthun.

Zomerdartstoernooi
in Horst
DC De Lange Horst, DC Klink en DC Cox organiseren deze zomer een
‘blind date’ koppeldartstoernooi voor iedereen uit de gemeente Horst
aan de Maas. Het toernooi is in het leven geroepen om de leegte van vier
maanden pauze na het dartsseizoen op te vullen.
De speeldata zullen alle vallen op
dinsdagen en zijn als volgt: 07-062011 in De Lange Horst, 14-06-2011
in Café Kling, 21-06-2011 in De
Lange Horst, 28-06-2011 in Café/

Zaal Cox, 05-07-2011 in De Lange
Horst. Deze laatste avond is tevens
de finaleavond. Inschrijfgeld bedraagt
twee euro. Voor aanmelden of meer
informatie: www.zomerdartshorst.nl.
Het maximale aantal deelnemers is
64 personen.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

Donateursconcert
Fanfare Monte Corona
Kronenberg
Fanfare Monte Corona Kronenberg organiseert zaterdagavond 28 mei een
concert in samenwerking met Gemengde zangvereniging Melodia,
Frauenchor Queerbeet Kückelheim en Mannensangverein Kückelheim. Het
concert begint om 20.30 uur in gemeenschapshuis De Torrekoel te
Kronenberg.
De koren uit Kückelheim hebben
een gevarieerd repertoire. Op hun
programma staan vaak internationale
volksliederen, popsongs en schlagers.
Fanfare Monte Corona heeft naast
een aantal lichte werken ook het concertwerk Egmont van Bert Appermont
op het programma staan. Egmont is het
verhaal van Lamoraal van Egmont in de
16e eeuw, en beschrijft de vier belangrijke pijlers uit zijn leven waaronder de
opstand van de Nederlanden tegen de
Spaanse onderdrukking. Als afsluiting

zullen de koren samen met de fanfare
‘A Concert Celebration’ van Andrew
Lloyd Webber ten gehore brengen. Dit
werk bevat alle bekende werken van
deze componist zoals bijvoorbeeld The
Phantom of the Opera en Don’t cry for
me Argentina. Fanfare Monte Corona
heeft al verschillende malen met zangvereniging Melodia concerten verzorgd.
Ook heeft de fanfare een goede band
opgebouwd met de inwoners van
Kückelheim. Zij hebben regelmatig
uitwisselingen met de Kranekapel.

Mind & Body Care

It’s Clean

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar
Lozon Transport & Logistiek is een
100% dochteronderneming van Lozon
Tuinbouwdiensten Organisatie. Met
een modern wagenpark van ruim 30
eenheden heeft Lozon Transport &
Logistiek zich gespecialiseerd in het
geconditioneerd vervoer van producten
uit de agrobusiness. Lozon streeft naar
een onafhankelijke dienstverlening,
gestoeld op vertrouwen, kwaliteit,

Vrachtwagenchauffeurs (fulltime)
Vrachtwagenchauffeurs (weekend)
Vrachtwagenchauffeurs (seizoenskrachten)
Voor meer info zie www.lozon.nl

betrokkenheid en duurzaamheid.

Venrayseweg 138d | 5928 RH VENLO | T +31 (0)77-3242111
F +31 (0)77-3242119 | info@lozon.nl | www.lozon.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

tel. (077) 320 97 00
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HONL en The Sparks

Harmonieus
knalfeest!
Wie wil weten hoe The Shadows klinken, begeleid door de blazers van
de harmonie moet zich zaterdag 25 juni bij zaal De Riet in Horst melden. Dan
vindt voor de tweede keer op rij het combinatie-concert van Het Harmonie
Orkest Noord Limburg en de legendarische Horster coverband The Sparks
plaats.

Op het eerste gehoor lijken het
twee uitersten, die elkaar straks op
het podium begroeten. De harmoniemuziek is van oudsher verbonden met
het Bourgondische Limburg, terwijl de
popmuziek, zoals The Sparks spelen,
de wereld heeft veroverd. Toch gaan
de twee muziekgroepen de uitdaging
opnieuw aan.
Men werkt momenteel een set-list
uit, waarop beide muzieksoorten elkaar
zullen vinden. Medley’s van bekende
bands uit de jaren zestig en zeventig
worden afgewisseld door traditionele
marsen. De kersverse dirigent Leo
van de Laak belooft dat het concert
compleet anders wordt dan vorig jaar.
Ontbrak het tijdens de eerste editie
aan dynamiek, dit jaar wordt het een
wervelende show waarbij de elementen herkenning en verrassing centraal
staan.
“We worden als Harmonieorkest
wel eens een seniorenorkest genoemd
en dat is beslist niet de bedoeling”
, vertelt een uitbundige Leo van de
Laak. Hij volgde op 1 maart van dit jaar
Geert Nellen op als dirigent en heeft
grootse plannen. “We willen ook jonge
mensen, maar vooral ook mensen die
gestopt zijn met de blaasmuziek opnieuw stimuleren om weer hun instrument te gaan bespelen en het imago
van de (streek) harmonie eens flink
oppoetsen”, verklaart van de Laak. “En
daar is dit concert een mooie gelegen-

heid voor. Iedereen is welkom!”
Hay Hoebers, leadgitarist van The
Sparks knikt instemmend. Voor The
Sparks, die volgend jaar vijftig jaar bestaan, is het concert een even grote uitdaging. De band kent een grote schare
volgelingen, die bij het vorige concert
van HONL en The Sparks enthousiast
reageerden. “Dit jaar wordt de combi
HONL- The Sparks gecompleteerd met
twee zangeressen van de Tower Band
uit Panningen” , vertelt Hay.
Het samenstellen van een goede
set-list vraagt een gedegen voorbereiding. De harmonie speelt bijvoorbeeld
uitsluitend met bladmuziek, terwijl
The Sparks hun repertoire ‘uit het
hoofd’ spelen. “Van de stukken die
wij willen gaan spelen is niet altijd
bladmuziek voorhanden en dat beperkt
de keuze”, licht Leo van de Laak toe.
“Desalniettemin is het ons gelukt een
lijst met prachtige nummers samen te
stellen”.
De beide muzikanten verwachten
dat zo’n 250 mensen het concert komen bezoeken. “En ik kan de mensen
beloven dat het dit jaar gaat knallen!”,
lacht Leo van de Laak. Of de vonk
daadwerkelijk overslaat blijkt tijdens
het concert op zaterdagavond 25 juni
in Horst, aanvang 20.30 uur precies. De
toegansprijs voor het concert bedraagt
12,50 euro, in de voorverkoop 10 euro.
Voorverkoopadressen zijn vanaf 1 juni
te vinden op www.honl.nl
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KJEM viert 60- jarig bestaan
De Kronenbergse Jongens En Meisjes (KJEM) vieren zaterdag 21 mei haar 60-jarig bestaan van het jeugdwerk in
Kronenberg. Jong en oud is welkom.
Dit grote feest wordt gesplitst in
enkele gedeelten. Er wordt om 13.00
uur begonnen met een sport- en
spellenmiddag voor jong en oud:
Poemeldaag. Van 20.00 uur tot 21.00
uur is er een reünie voor alle oude
vrijwilligers. Een gezellige avond zodat
iedereen eens na kan kletsen over
vroegere avonturen bij de KJEM met de
leiding van toen.
Gedurende de middag en avond
zal er een foto tentoonstelling van toen
en nu te bewonderen zijn. Vanaf 21.00
uur is er een feestavond georganiseerd.
Deze feestavond met muziek van de
rockcoverband No-Xcuze en de Star
Disco Show zal de naam ‘Meerpop’
dragen, vernoemd naar het festival dat
o.a. de KJEM voorheen heeft georganiseerd. Meerpop is voor iedereen
toegankelijk. Voor meer informatie kijk
op www.kjem.nl
Hoe het ooit begonnen is (MARC
APART KADER)
Het Kronenbergse jeugdwerk begon
al voor de tweede wereldoorlog. De
inval van de Duitsers maakte een einde
aan de bloeiende afdeling die de Jonge
Wacht werd genoemd in die tijd. Pas
in 1948 startte het jeugdwerk opnieuw
door onder andere de toenmalige

pastoor. Door een gebrek aan leiding
van 1950 tot 1952 werd er enkele
jaren geen groep gedraaid. Maar na
1952 begon een groep van 20 jongens
opnieuw. Ondertussen bestond er naast
de Jonge Wacht ook een vereniging
voor meiden: de Vrije Club. Na jarenlang langs elkaar te hebben bestaan,

gingen ze op 1 januari 1971 samenwerken. De vereniging startte met 100
leden en 15 leid(st)ers. Wat in 1971
begonnen is met Herfstwandelingen,
KJEMMIE-Awards, zomerkampen en
de wekelijkse groepsavonden is nu
de KJEM bestaande uit 80 leden en 25
vrijwilligers.

Karin Kunkeler Magneetsieraden

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Tel.: 06 83 19 78 22
www.karin-balance.energetix.tv
kk.66@live.nl

Rits Kapot???

Hydrofoorgroepen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl
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DC Triple Seven 1 uit
Sevenum kampioen
Voor de tweede keer in de historie van dartclub Triple Seven uit Sevenum
is er een team kampioen geworden.

SVEB 1 Kampioen in klasse 4F
Door Herman Hendrix
Prachtige overwinning van SVEB in de beslissingswedstrijd in Hegelsom tegen Venlo. Het werd een ware
happening die pas in de verlenging beslist werd en uiteindelijk terecht door SVEB gewonnen. Eindelijk gerechtigheid na alle perikkelingen van afgelopen week.

De mannen van het kampioensteam van DC Triple Seven:
Daan Klomp, Twan Smits, Jac Reinders, Maurice Janssen en Rob van Lier
Met volle overtuiging, want de mannen van Triple Seven 1 hebben in de derde divisie E in totaal 167 punten behaald
en hadden daarmee 26 punten voorsprong op de nummer twee: DC Station
America en 39 punten voorsprong op de
nummer drie: DC d’n Hook uit Lottum.
Van de 24 gespeelde wedstrijden werd
er maar één nipt verloren met 5-4. Er

werd een gemiddelde behaald van 6.96
over het gehele seizoen. Een mooie
prestatie waarmee ze zich de terechte
kampioen mogen noemen. Volgend seizoen gaan ze het proberen in de tweede
divisie. Sponsoren van DC Triple Seven
zijn: Stapperij de Gaper, Maurice Janssen
groenten en fruit, STAR licht en geluid en
Brouwerij de 7de Hemel.

Voetbalvriendjesdag
Wittenhorst
Alle jongens en meisjes die geboren zijn in 2004, 2005 of voor 1
september 2006 zijn op zaterdag 28 mei van harte welkom tijdens de
voetbalvriendjesdag bij voetbalclub Wittenhorst.
Op deze dag spelen de kinderen
van de afdeling Mini-F een mixtoernooi. De wedstrijden worden
gespeeld op kleine veldjes en er
wordt vier tegen vier gespeeld.
Het toernooi is van 10.00 tot 12.00
uur. Wittenhorst is op zoek naar
jong talent, daarom is het die dag
ook mogelijk lid te worden van
Wittenhorst. Zowel de Mini-F-jes van
Wittenhorst als nieuwe kandidaatvoetballertjes kunnen zich tussen 9.15
en 9.45 uur opgeven bij het wed-

strijdsecretariaat. Maar de jongens en
meisjes die niet op 28 mei aanwezig
zijn, kunnen zich altijd aanmelden bij
Esther Stevens op telefoonnummer
077 398 87 83 . Voor iedereen die dit
voor 1 juni doet heeft Wittenhorst volgend seizoen zeker een plek. Tijdens
het seizoen zijn de wedstrijden van
de F-afdeling en de afdeling Mini-F op
zaterdagochtend. De F-teams trainen
op dinsdagavond van 18.15 tot 19.15
uur en de Mini-F-teams op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Beide ploegen lieten vanaf het
begin zien dat ze voetballend heel wat
in huis hebben. Venlo was wat feller
en harder, zonder echt over de schreef
te gaan, wat hun terecht op enkele
kaarten kwam te staan met zelfs een
rode(tweemaal geel) in de 70e min. Dit
pakte voor Venlo uiteindelijk niet goed
uit want vooral in de verlenging was
goed te zien dat Venlo hierdoor conditioneel tekort kwam. Daarvan profiteerde SVEB zeer goed van en brachten
uiteindelijk het kampioenschap naar de
ploeg die er het meeste recht op had.
Het was Venlo uitblinker Dave
Joosten die uit een vrije trap vlak voor
de zestien binnen schoot, John Tissen
zat er nog aan maar de bal verdween
toch binnen. Ruststand 0 – 1.
De tweede helft werd er een om

van te watertanden en de spanning
was soms ondraaglijk voor de supporters, maar natuurlijke ook voor de artiesten binnen de lijnen en in de beide
dug-outs. In de 58e min stond de stand
gelijk. Een verre uittrap van John Tissen
bereikte Joris de Mulder en passeerde
met een bekeken bal de Venlo goalie
1 – 1. SVEB kreeg weer hoop en meer
grip op z’n tegenstander. Venlo moest
steeds vaker terug en de noodrem
hanteren. Dat leidde in de 72e min tot
een strafschop. Het was Tim Geurts die
het mocht doen en binnen kant paal
verdween de bal achter de Venlo sluitpost. In de 85e min was het weer de
uitstekende Dave Joosten die de SVEB
doelman John Tissen met een prachtig
schot in de lange hoek passeerde. Met
een 2 – 2 stand gingen beide teams de

verlegging in.
In de 110e min werd het vonnis over Venlo voltrokken. Maik
Vermazeren, amper in het veld gaf
vanaf links een perfecte voorzet binnen
de zestien en de topschutter Joris de
Mulder was er als de kippen bij om binnen te tikken en zodoende het kampioenschap veilig te stellen. In de resterende minuten was SVEB zelfs nog in
staat om de bal rustig binnen de ploeg
te houden en na het laatste fluitsignaal
van de uitstekende scheidsrechter Dhr
v Pas uit Melderslo kon het feest op
het veld beginnen. Alle emoties van de
laatste weken werden eruit gegooid
en velen vielen elkaar jubelend in de
armen. Tot in de late uurtjes werd er
uiteindelijk gefeest met een toe gave
uiteraard naar maandag.

Gala jeugdkampioensteams
RKsv Wittenhorst

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
GRATIS HOU

TWO

06-22605746

●

RMINSPECTIE!

w w w. t r a a s . n l

Het seizoen 2011-2012 heeft
bij RKsv Wittenhorst weer diverse kampioensteams bij de jeugd
opgeleverd. Het gaat hier om de teams
A2, meisjes B1, F10, C1 en D1.

Ter ere van deze kampioenschappen wordt op vrijdag 20 mei een
gala georganiseerd, waarbij ouders,
familie, vrienden en alle andere
belangstellenden de teams en hun

begeleiding kunnen feliciteren. Het gala
wordt gehouden in de kantine van RKsv
Wittenhorst en duurt van 19.00 tot
22.00 uur. Iedereen is van harte
uitgenodigd.
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Gouden jubileum Horster volleybalclub

Hovoc organiseert 44e Horster Volleybaltoernooi
De Horster volleybalclub Hovoc viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Het seizoen vol met activiteiten voor leden
en niet leden wordt komend weekend gevolgd door het drie daagse Horster Volleybaltoernooi met op de zaterdagavond het Horster Wei Feest.
Dit jaar vindt het toernooi voor
de 44e keer plaats. Het Horster
Volleybaltoernooi biedt voor iedere
leeftijd wel wat. Voor de jeugd wordt
op de zondag weer een groots toernooi
opgezet worden. Het toernooi vindt
plaats op de sportvelden achter de
Dendron Sporthal in Horst. Bijzonder
aan het toernooi van dit jaar is dat er
een aantal nieuwe poules is toegevoegd. Zo zal er dit jaar op vrijdagavond een bedrijvenpoule en op
zaterdag een vriendenpoule opgezet
worden. Op die manier gaat Hovoc op

zoek naar het beste en sportiefste bedrijf van gemeente Horst aan de Maas
en de beste en sportiefste vriendengroep.
Op vrijdag 20 mei vliegen de eerste
ballen rond de klok van 18.30 uur
over het net. Dan wordt er beachvolleybal gespeeld op gras. Op elk
gewenst niveau zijn er poules om op
in te schrijven. Daarnaast is ook de
bedrijvenpoule op vrijdagavond ingedeeld, waarbij een heuse wisselbeker
te winnen is. Rond 22.00 uur zal de
prijsuitreiking plaatsvinden, waarna

er nog de mogelijkheid is tot gezellig
naborrelen in de tent onder het genot
van muziek.
Op zaterdag 21 mei start het toernooi om 13.00 uur. Poules voor NeVoBo
spelers zijn een mogelijkheid op deze
dag. De B-jeugd en senioren die het afgelopen seizoen competitie hebben gespeeld, kunnen hierop inschrijven. Ook
wordt er weer beachvolleybal gespeeld
en daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor recreatievolleybal. Ten
eerste zal de tweede nieuwe poule zijn
opwachting maken, de vriendenpoule.

Verder de bekende poules te weten de
recreanten, waar geen actieve volleyballers mee mogen doen en de open
klasse, waarbij een onbeperkt aantal
actieve volleyballers ingezet kunnen
worden. De laatste fluitsignalen zullen
rond 19.30 uur klinken.
Op zondag 22 start om 12.00 uur
start het jeugdvolleybaltoernooi. Voor
de jongste jeugd uit de niveau’s 1, 2
en 3 vindt de prijsuitreiking rond de

25%
korting op
alle jacks*
20% korting
op de zomercollectie*

De mannen van Hegelsom 4 zijn afgelopen zondag kampioen geworden door in een uitwedstrijd met 3-0
te winnen van Leunen 6. De receptie wordt op 24 juni gehouden, samen met het damesteam van VV
Hegelsom dat drie weken geleden al kampioen werd.

Dames SV United promoveren
Zondag 15 mei speelde de dames van SV United 4 uit Meerlo-Wanssum tegen SSS’18 uit Overloon, een wedstrijd
waarbij veel op het spel stond. Bij winst zouden de dames van SV United de tweede plek veilig stellen en dit zou
promotie naar de vierde klasse zou betekenen.

Het was een wedstrijd die gelijk
opging en waarin beide partijen voor
de winst wilden gaan. Toch kreeg
SV United de beste kansen maar
wist deze niet snel te verzilveren.
De supporters van SV United moesten
wachten tot twintig minuten voor tijd
toen Kaat een een-tweetje aanging
met Anouk en deze actie doeltreffend

wist af te ronden: 1-0. Maar nog binnen
een minuut wist SSS’18 de stand weer
gelijk te trekken door een vrije trap die
mooi binnengekopt werd: 1-1.
Hierna toonde United hun kracht
van de laatste weken door niet de
koppen te laten hangen maar voor de
winst te gaan en tien minuten voor
tijd was het Kaat die vrijgespeeld

werd en de bal in de benedenhoek
binnenschoot 2-1. Toen braken er nog
een aantal lange laatste minuten van
de wedstrijd aan waar geen einde aan
te komen. Maar gelukkig was daar
het laatste fluitsignaal van de referee
C.J. Broere. Hiermee promoveerden
dames van SV United naar de vierde
klasse.

Speciale
aanbiedingen in
de winkel met
kortingen
tot wel 50%
* tenzij anders aangegeven

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

klok van 14.30 uur plaats. Voor de
oudere jeugd uit de niveau’s 4 ,5, en 6
en de C-jeugd gaat het toernooi door
tot 17.00 uur, waarna er ook voor hen
een een prijsuitreiking is. Naast het
jeugdvolleybal kunnen ook de echte
volleybal-diehards zich nog inschrijven
op het beachvolleybal.
Voor meer informatie of inschrijven
kijk op www.hovoc.nl.

A.s. zondag 22 mei zijn wij open.
Van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat
van modern tot klassiek en lifestyle,
comfortmeubelen en een ruime keuze
aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen,
zonweringen vinyl, vloerbedekking, pvc
vloeren, laminaat, houten vloeren. Onze
prijzen zijn inclusief meten, vakkundig
hangen en leggen. Ook hebben wij
sfeervolle staan- en hanglampen en
betaalbare woonaccessoires
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277
www. vanhoutenjanssen.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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BETTKAOASLT NINIET MEER 3 JAAR GARANT
DA

BEZORGEN

JAAR

GARANTIE
n TV vanaf € 488
bij aanschaf van ee

107 CM

600

= 42 inch

GRATIS

3

raten
bij alle witgoed appa

3

•
•
•
•

GARANTIE

488

379

DEZE WEEK:

• Razor Frame Design: ‘s werelds dunste omlijsting bij
plasma TV’s!
• DivX HD, 2x HDMI aansluiting.
• Smart Energy Saving Plus.
• 2 JAAR GARANTIE.

DEZE WEEK:

GRATIS

Mét deskundig advies
én Super-Service!

Mét deskundig advies
én Super-Service!

499

BEZORGEN

BEZORGEN

18
7

L.

= TOT 40% ZUINIGER

48

0L

.

L.

GRATIS
23

56
CM
= 22 inch

Vol-elektronisch bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

TOPKWALITEIT!

699

107 CM PLASMA TV

BEZORGEN

vanaf € 249

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

JAAR

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

GRATIS

12
0

249

56 CM LED TV

• Digital Crystal Clear.
• Hoogste kwaliteit
HD-weergave.
• Incredible Surround geluid.
• 28.9 miljard kleuren, HDMI.
• 2 JAAR GARANTIE.

299

KOEL / VRIES
COMBINATIE
•
•
•
•

Koop nu. Betaal in 2013*

230 liter koelgedeelte.
120 liter vriesgedeelte.
Energieklasse A.
Max Space vriesladen.

Koop nu. Betaal in 2013*

300 WATT
• Progressive Scan en
Dolby Digital
Pro-Logic II decoder.
• USB 2.0 aansluiting.
• Ingebouwde FM/MW
radio met 50
geheugenplaatsen.

115

399

299
154 LITER KOELER
ENERGIEKLASSE A
• Automatische ontdooiing.
• Binnenverlichting.
• Afmetingen HxBxD: 88x56x55 cm.

BEZORGEN

499

WEBCAM

25.7
CM
= 10.1 inch

BEZORGEN

BEZORGEN

250 GB

12 COUVERTS
• Automatische
3-in-1 herkenning.
• Aqua-Stop met
levenslange garantie.
• Elektronische
starttijdkeuze.
• Aquasensor.
• Verstelbare bovenkorf.

1 GB

INTERN GEHEUGEN

CONDENSDROGER

599

6 KILO INHOUD

399

OP=OP!

KLEURENSCHERM

399

INTEGREERBARE
VAATWASSER
HxBxD: 82/90 x 59,5 x 57 cm
• Wind Drying droogsysteem.
• Waterstop, eenvoudige bediening.
• Energieklasse AAA.

149

99

DIGITALE FOTOCAMERA
12 MEGAPIXELS
4x OPTISCHE ZOOM
• Vario-Tessar-lens.
• 4x optische zoom,
groothoeklens van 28 mm.
• Optical SteadyShot.

OP=OP!

149

89

FOTOPRINTER
DRAADLOOS
• Printen, kopiëren en scannen.
• Thermische inktjet-technologie.
• Printkwaliteit van liefst 4800 x
1200 dpi.
• 4 gescheiden printcartridges.

NETBOOK

399

JAAR
GARANTIE

89

239

Koop nu. Betaal in 2013*

STOFZAKLOOS

49

1800 WATT STOFZUIGER
STOFZAKLOOS
• Telescopische buis.
• Uniek stofscheidingssysteem.
• Mechanische
zuigkrachtregeling.

369

• Intel® Atom™ processor N550.
• 250 GB harde schijf,
1 GB DDR2 intern
geheugen.
• Intel® GMA 3150
64 MB VGA video.
• 1.3 Megapixel
webcam, OP=OP!

275

GEEN AFVOER NODIG
• Automatische cooldown.
• Links / rechts draaiend.
• Beveiligd tegen
oververhitting.
• Draaiknopbediening.

Koop nu. Betaal in 2013*

= TOT 40% ZUINIGER

HARDE SCHIJF

DROGER
VANAF € 185

GRATIS

BEZORGEN

199

• 187 liter koelgedeelte.
• 48 liter 4-sterren
vriesgedeelte.
• 4 glazen draagplateaus
en een grote groentelade.
• Zuinige energieklasse A.

GRATIS

INBOUW SPECIALIST
GRATIS

235 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE

ENERGIEKLASSE AAA

199

299

GRATIS

VAATWASSER
HOME CINEMA SYSTEEM

369

L.

379

SCHERP
GEPRIJSD!

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 22 mei 2011).

KOOP NU

1

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander
Consumer Finance Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en
prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell
geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit
bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

Kijk ook op www.maxwell.nl

m180511
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Meisjesvoetbalteam GFC ’33 kampioen
De meiden van voetbalteam MB1 van GFC ‘33 zijn kampioen geworden. Het team uit Grubbenvorst
onder leiding van Ger Backus en Peter Hoveling wist ongeslagen eerste in hun klasse te worden. Ze
speelde slechts één keer gelijk tegen de meiden van naaste concurrent SJVV uit Deurne.
“Knap voor een eerstejaars B-elftal”, zegt Peter Hoveling. “Maar dat biedt geen garantie voor volgend
seizoen. De indeling zal zeker weer een stuk zwaarder worden volgend jaar, maar dat is goed voor de
meiden want daar worden ze zelf alleen maar beter van.”

Ahoy erg indrukwekkend voor
tafeltennissters Sevenum
Door: Ying-Fu Li
Steffie van de Riet, Jody Brouwers en Lisa Smets, het meisjesteam van tafeltennisvereniging Seta, speelden
afgelopen zaterdag hun laatste competitieduel. In sportpaleis Ahoy in Rotterdam werd om de derde en vierde plaats
gestreden van de Nederlandse meisjescompetitie. De tegenstandsters kwamen uit Roelofarendsveen en zijn oude
bekenden. In de reguliere competitie verloren de meiden van dit team immers met 4-6. Toch hadden ze toen al het
gevoel dat er veel meer in had gezeten en dat het zeker mogelijk was om te winnen.
Bij binnenkomst keken de meiden
hun ogen uit: de immens grote hal,
elektronische telborden en echte
scheidsrechter waren erg indrukwekkend. De wedstrijd begon met een
winstpartij voor Steffie en Jody. Helaas
moest Lisa haar meerdere erkennen
in een goed spelende tegenstander
uit Roelofarendsveen. De dubbel,
gespeeld door Steffie en Jody, werd
eenvoudig binnengesleept. In no
time bouwde Seta een voorsprong op
van 5-3. “Dit zat dus wel goed”, dachten de meiden en coach Paul Willems.
Nog een overwinning was nodig voor
het behalen van de derde plaats.

De volgende partij ging verloren,
waardoor de stand veranderde in 5-4.
Nog steeds was er geen nood aan de
man omdat Steffie van de Riet nog een
wedstrijd moest spelen tegen een op
papier veel makkelijkere tegenstander.
Steffie verloor de eerste set en
zelfs bij het verliezen van de tweede
set dachten de Setanen dat het wel
goed zou komen. Niets was minder
waar: Steffie kreeg haar normale
niveau niet meer te pakken en ook
de derde set was voor de tegenstander.
Hierdoor werd de eindstand 5-5 en
was er dus geen duidelijke winnaar.
Nu kwam het aan op het tellen van het

aantal gewonnen en verloren games.
Coach Paul Willems wist dat
ze hierbij net aan het kortste eind
zouden trekken en dat het team uit
Roelofarendsveen met het verschil van
één set de derde plaats zou pakken.
De teleurstelling was op dat moment
erg groot voor de meiden en de coach,
omdat het gevoel heerste dat ze het
gewoon hebben laten liggen. Toch kan
het meisjesteam van Seta trots zijn
met het behalen van de vierde plek in
de Nederlandse competitie. Volgend
jaar gaan de meiden het proberen in de
landelijke competitie van de jongens.

Succesvol eerste seizoen Sporting ST
Aan het beging van het eerste seizoen waren de verwachtingen hoog gespannen bij Sporting ST, de
fusieclub van Swolgen en Tienray. Uiteindelijk moest de nieuwe club genoegen nemen met alleen de titel.
Ze schopten het ook tot de kwartfinale van de beker en tot de tweede plaats van de interne sporting
competitie. Een succesvolle start van een mooie fusieclub.

PERKPLANTEN
•

Klimplanten

•

DE GROOTSTE KEUZE
Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten

Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Deze week:

6 hangplanten voor € 5,00
Dagelijks van 9.00-18.00 uur
’s Avonds van 19.00-21.00 uur
Molengatweg 4, Horst

Dinsdagmorgen gesloten!
Zondags van 10.00-16.00 uur

Hay Cox

Tel. 077-3982922/06-54306964
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Limburgse kampioenschappen voor HZPC
Afgelopen weekend gingen de Limburgse Kampioenschappen lange afstanden van start in D’r Pool in Kerkrade.
De 48 gewonnen medailles betekenen een tweede plaats in het medailleklassement. Individueel staat de zwemploeg van HZPC het hoogst genoteerd. Het tweede deel van de kampioenschappen zal volgend weekend plaatsvinden: dan zullen de eindresultaten bekend zijn.

Het HZPC-team met de trainers Paul, Lea, Mariëlle en Mark
Judith van Meijel heeft dit weekend
zeven gouden medailles gewonnen,
wat een eerste plaats betekend. Max
Hermans heeft met zes goud een derde
plek weten te veroveren en Michelle
Verouden met vijf goud een vijfde
plaats. Bij de estafettenummers heeft
het HZPC 1 Dames team twee gouden
medailles behaald. Op de 4 maal 100
wissel en 4 maal 100 vrij behaalden
Alice, Manon, Ingrid, Judith en Michelle

het goud. Het HZPC 2 Dames team wist
zelfs als derde te eindigen bij de
4 maal 100 wissel.
Individueel zijn de meeste
medailles gewonnen door Judith (8),
Manon (6), Michelle (6), Sem (7), en
Max (6), maar op dit kampioenschap
hebben ook anderen van zich laten
horen. Milou Peeters behaalde een
bronzen medaille op de 100 school en
Ilse Litjens ging met zilver op de 100

rugslag naar huis. Björn Piket won het
brons op de 400 wisselslag en Sam
Derks behaalde een bronzen medaille
op de 200 rugslag. Floor Weijmans
stond driemaal op het podium, met
twee zilver en een bronzen medaille.
Ingrid van Horen heeft individueel
tweemaal brons weten te winnen
op de 400 vrij en 200 vlinder. Op de
50 vlinder all-inn behaalde Stefan
Kranenbroek een derde plaats.

Demonstratie synchroonzwemmen HZPC
Vrijdag 27 mei geeft de afdeling synchroonzwemmen van HZPC
een demonstratie. Belangstellenden kunnen van alle zwemsters de
uitvoeringen zien die ze afgelopen jaar gezwommen hebben of nog
moeten gaan zwemmen. Iedereen is van harte uitgenodigd om naar
deze mooie sport te komen kijken. Het zwembad wordt om 20.15 uur
geopend voor het publiek en de zwemsters zullen rond 20.30 uur
starten met hun uitvoeringen. Ingang via sporthal de Berkel.

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
geraniums hang en staand € 0,59

alle soorten groen
te en fruitplanten
al
voor € 0,10 per st
uk. Chrysanten st
ekken
pus 2.2
grote winterharde palmen trachycar
voor € 149,meter hoog, dikke stam van € 295,Lavendel € 0,49 per stuk

een grote hangpot voor € 7,95
en nog veel meer kuipplanten

gratis een tuinplan laten

maken

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl
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Tweede editie Ruitersportweekend
Sevenum geslaagd
Liefhebbers van paarden en pony’s kwamen afgelopen weekend aan hun trekken op het evenemententerrein
aan de Peelstraat in Kronenberg. Voor de tweede keer vond hier het Ruitersportweekend Sevenum plaats. De
organisatie van dit tweedaagse evenement was in handen van ponyclub Die Sevenrijders en ruiterclub Bucephalus
uit Sevenum.

hippisch centrum in Park de Peelbergen
er komt. “Dan ben ik daar regelmatig
te vinden”, lacht hij. Tijdens het
Ruitersportweekend is Huub er alleen
op zaterdag bij, zondag laat hij verstek
gaan. Dan doet onze kleindochter de
communie en dat is net iets belangrijker”, sluit hij het vraaggesprekje af.
Een dubbel gevoel was er voor
de 15- jarige ruiter Teun Vestjens uit
Sevenum. Hij kwam in de klasse M
als winnaar uit de bus bij zijn eerste
selectiewedstrijd Boerenbond Welkoop

Cup, hiermee verdiende hij een startplaats bij de volgende concouren van
de Boerenbond Welkoop Cup die door
heel Nederland worden gehouden.
De jury had echter de regels niet juist
geïnterpreteerd. Later op de dag werd
duidelijk dat hij zijn eerste plek met
Sevenummer Patrick Jacobs moest delen.
De jury besloot daarop dat zowel Teun
als Patrick mogen deelnemen aan de
andere selectiewedstrijden in Nederland
om de Boerenbond Welkoop Cup. Eind
goed, al goed.

Kleur Kinder- en
Jeugdzorg gaat naar
top Alpe d’Huez
Natuurlijk hebben veel bezoekers
van het Ruitersportweekend wel iets
met pony’s of paarden van doen. Zo ook
voor Merian van Lier uit Sevenum, lid
van Bucephalus. Van oorsprong komt
Merian uit Lottum maar woont al jaren
in Sevenum. Haar dochtertje Floor is er
ook en doet zondag mee aan wedstrijden dressuur en springen voor pony’s.
Merian zelf rijdt ook paard maar op dit
moment is uit de running. “Vorig jaar
met Kerstmis ben ik van mijn paard
gevallen. Ik liep daarbij een gescheurde
pees in mijn schouder op. Voordat ik
weer kan paardrijden zijn we een half
tot een jaar verder”, zegt ze. Intussen
helpt ze de organisatie, voor zover
mogelijk, met wat lichte opruimwerkzaamheden.
Een stukje verder op het terrein

AUTOBEDRIJF

staat Harie Berden uit Hout Blerick.
Harie komt een kijkje nemen naar John
Steeghs uit Meterik. “Ik ken John goed
want hij heeft enkele paarden bij mij
in de wei staan. In ruil daarvoor maakt
hij mijn eigen paarden zadelmak en
parcoursklaar. Mijn kinderen kregen
vroeger altijd les van hem. Ach, ik ken
John al jaren en dacht ik ga eens kijken
wat hij maakt.” Zelf is Harie Berden al
zestig jaar lid van ruiterclub De Karwats
uit Blerick. Hij heeft altijd al iets met
paarden gehad, volgens eigen zeggen
geërfd van zijn vader en grootvader.
“In Sevenum hebben ze een geweldige
accommodatie voor zo’n ruiterevenement. Op veel plaatsen is dat beduidend minder. Gemeentes willen voor
zoiets nog maar nauwelijks terreinen
beschikbaar stellen”, zegt Berden.

Een geweldige
accommodatie voor
zo’n ruiterevenement
Onder de gasten op het ruiterterrein is ook voormalig wethouder van
Sevenum Huub Dinghs. “Ik heb iets met
paarden. In een grijs verleden deed ik
ook mee met wedstrijden maar dan
praat ik zeker over veertig jaar geleden.
Ik heb altijd graag gewerkt met paarden.
Wanneer er in de regio iets te doen
is met paarden ben ik er vrijwel altijd
bij. Mijn kinderen hebben die interesse
voor de paardensport niet, maar ja, dat
heb je of dat heb je niet”, aldus Dinghs.
Thuis heeft Huub als hobby nog een paar
pony’s en een ezel rondlopen. Paarden
heeft hij niet meer. Hij hoopt dat het

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Muv: planten, potgrond, zaden en mest.

Kleur Kinder- en Jeugdzorg gaat met vier kinderen en hun begeleiders
deelnemen aan Topmomenten: beklimming van de Alpe d’Huez in
Frankrijk. Voor deze beproeving wordt sponsorgeld ingezameld waarmee
Kleur kinderen met een beperking mee wil laten doen bij een lokale
sportclub. De organisatie van Dichterbij wil van het geld onder andere
een begeleidende sportcoach aanstellen ,sporttenues kopen en lidmaatschap betalen voor kinderen met een beperking die willen sporten.
De belangrijkste doelstelling van
Kleur is dat kinderen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Ook sporten hoort daarbij:
bewegen en goede voeding is belangrijk zodat ze fit en vitaal blijven.
Klant & Co/Topmomenten organiseert
onvergetelijke sportieve belevenissen
door beklimmingen te organiseren
voor wandelaars, renners en fietsers
naar twee bekende Europese bergen:
de Alpe d’Huez in Frankrijk en de
Stelvio in Italië.
Kleur geeft o.a. in de regio
Horst-Venray aan 4 kinderen en hun

begeleiders de kans om deel te
nemen aan Topmomenten. Van 9 tot
12 september 2011 gaat dit groepje,
met nog ongeveer 60 andere deelnemers, naar Frankrijk om op zondag
11 september wandelend, rennend
of fietsend de top van de Alpe d’Huez
te bereiken. Iedere deelnemer is
verplicht om tenminste € 250,00 aan
sponsorgeld in te zamelen bij familie,
vrienden, buurt etcetera. Er is een
bankrekening geopend: het nummer is 15.39.29.804 t.n.v. Dichterbij
en o.v.v. Sponsoring Topmomenten
Averbodeplein Horst

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Dinsdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.

Verkoop van alle merken

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl
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Toen wij uit Rotterdam vertrokken
Birgitte Beeren en Sjoerd van Erp hebben in Museum De Locht in Melderslo een tentoonstelling samengesteld
over de negentiende eeuwse landverhuizing van Noord-Limburgers naar de Verenigde Staten, genaamd: ‘Toen wij uit
Rotterdam vertrokken’. De tentoonstelling staat er al vanaf 12 november 2010 en blijft tot 1 november 2011 staan.

De samenstellers van de tentoonstelling waren allebei afzonderlijk
bezig met een onderzoek naar de
emigratiegolf van Nederlanders naar de
Verenigde Staten, toen ze elkaar tegen
het lijf liepen. Brigitte vond veel informatie op internet en Sjoerd deed onderzoek naar zijn eigen familie Matey,
die toentertijd emigreerde en ergens in

de Verenigde Staten moest zijn.
In de tentoonstelling vertellen ze
de bezoekers van museum De Locht
vol passie wat er in de negentiende
eeuw allemaal heeft plaatsgevonden.
Dit doen ze door middel van foto’s,
voorwerpen en andere documenten.
Veel Noord-Limburgers, waaronder

veel boeren, verruilden in deze periode
hun leven op het platteland voor een
leven in een land waarvan ze dachten
al slapend rijk te worden, de Verenigde
Staten van Amerika. De expositie
vertelt het verhaal van de inwoners uit
deze regio van het idee tot de uitvoering ervan.
Alleen al in de huidige gemeente

Horst aan de Maas vertrokken tussen
1870 en 1920 ongeveer 600 inwoners
naar de andere kant van de Atlantische
Oceaan. Vaak werd de inboedel en
de boerderij verkocht om de dure reis
te betalen. Vrienden, familie en de
vertrouwde omgeving werden achtergelaten en alleen het hoognodige
werd meegenomen. Boeren maakten
de oversteek om een nieuw bedrijf te
starten in Amerika en anderen probeerden hiermee een gevangenisstraf te
ontlopen, zoals de broers Gommans en
Peeters uit Venray.
Op de grote zeemansschepen
waren de emigranten vaak twee weken
onderweg, voordat ze weer voet aan
wal zetten. Met weinig hygiënische
voorzieningen, zorgde de reis vaak
voor veel problemen. De grote schepen
waren overvol en overdag moest iedereen op het dek verblijven. De mensen
waren tijdens de reis vaak zeeziek en
er werd gevreesd voor enge ziektes
zoals tyfus. Om dit te voorkomen werden overdag de nachtverblijven grondig
gereinigd. Als op het schip toch een
ziekte uitbrak, dan kon deze rechtsomkeer maken en terug naar Nederland
varen. Op geen enkele voorwaarde
zou het namelijk de haven van New
York binnen mogen varen. Amerika
gaf namelijk geen geld uit aan zieke
emigranten.
Voordat de emigranten New York in
mochten, werden ze grondig gekeurd.

De artsen stonden bovenaan de ‘stairs
of separation’, de trap in het hoofdgebouw op Ellis Island. Iedereen waarvan
ze vermoeden dat die wat mankeerde,
kreeg met krijt een merkteken op de
jas geschreven. De keuringsartsen
wisten dan op welke emigranten ze
specifiek moesten letten. Een zeer omstreden methode omdat de eerste artsen op de trappen per persoon slechts
drie seconden nodig hadden om te zien
of de emigrant in kwestie speciale aandacht van de keuringsarts nodig had.
Mensen die werden afgekeurd mochten
Amerika niet in en werden naar hun
vaderland teruggestuurd.
Goedgekeurde emigranten mochten verder reizen naar New York. Een
enkeling bleef in deze stad hangen,
maar verreweg de meesten trokken door naar het plaatsje DePere in
Wisconsin. Daar wachtte een weerzien
met familieleden en begon hun nieuwe
leven. Het was voor velen afzien: leven
in een eenvoudig huis, hard werken,
extreme weersomstandigheden en
heimwee.
Een terugreis naar Noord-Limburg
was vaak onmogelijk. De mensen
hadden in Nederland namelijk niets
meer, omdat ze alles hadden verkocht
om deze reis te kunnen betalen. De
‘Homestead Act’ hielp de emigranten,
door hen grote stukken land te verstrekken tegen een kleine vergoeding,
die ze alleen mochten gebruiken voor

Ziet uw kind wel goed?
derzoeken
n
o
n
e
g
o
e
d
t
Laa
n gratis ijsje!
en verdien ee

Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Hoe belangrijk zijn uw voeten
Vreemd genoeg blijkt nog maar een klein deel van alle Nederlanders geregeld
hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch extra
zwaar belasten. Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht
verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten gemakkelijk voorkomen of verhelpen
door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure.
Ik kan u niet alleen van alle ontstane ongemakken verlossen, maar help u juist in
het voorkomen ervan. Niet alleen adviseer ik over de manier waarop u uw voeten
het beste kunt verzorgen, maar ook bijvoorbeeld over de aanschaf van schoenen
of lichaamshouding. Daarnaast kan ik klachten of aandoeningen signaleren die
mogelijke behandeling door een arts behoeven.
Het kan ook zijn dat de stand van uw voeten niet goed zijn, een verkeerde
voetstand kan ook knie/rugklachten veroorzaken.
Wilt u meer informatie wat een pedicure allemaal voor u kan betekenen,
Kijk dan even op mijn website….WWW.PEDICUREPRAKTIJKWILMIE.NL
Heeft u daarna nog vragen dan kan u mij bereiken op werkdagen…
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Telefoon: 06-28839878
Pedicurepraktijk Wilmie
Gebr.V.Doornelaan 68A
5961 BD Horst.
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Stichting Erato brengt
muziek bij de mensen
Soms groeit een parel van een idee uit tot een juweel van een initiatief. Dit geldt beslist voor Stichting Erato uit
Horst.
Stichting Erato verzorgt sinds
2010 –gratis- muzikale optredens voor
zorgbehoevenden. Dit kunnen ouderen
zijn, maar ook verstandelijk of lichamelijke beperkte mensen. De concerten
worden bewust kleinschalig gehouden
om het persoonlijke karakter extra te
onderstrepen. De muzikanten verzorgen optredens ‘aan huis’ bij de verschillende zorginstellingen, zoals Elzenhorst
in Horst en Beukenrode in Venray.
De stichting is een initiatief van
onder anderen Mat Craenmehr, troubadour uit Horst.
Door de bezuinigingsmaatregelen
in de zorg is er vooral gesneden in het
budget voor ontspanning en entertainment binnen de zorginstellingen. Dit is
ook Mat Craenmehr niet ontgaan. Hij
bedacht een concept waarbij professionele artiesten, maar ook aanstormend
talent en vrijwilligers tegen een kleine

vergoeding worden ingezet om de
ontstane leemte op te vullen.
Zijn idee werd vanuit diverse hoeken enthousiast ontvangen en inmiddels is stichting Erato een feit.
Dat men niet over één nacht ijs
gaat, blijkt uit de professionele aanpak.
Er is een heuse promotie-DVD en een
marketing plan uitgewerkt. Op 1 juni
gaat de website officieel “de lucht”
in en er zal op termijn een stafbureau
worden ingericht.
Om de doelen te verwezenlijken
heeft de Stichting geld nodig. Men
kan rekenen op subsidies en er is een
plan uitgewerkt voor het bedrijfsleven om de ondernemers te bewegen om Erato te sponsoren. Hierbij
kan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen een belangrijke prikkel
voor ondernemers zijn, om Erato te
ondersteunen. Inmiddels zijn de eerste

sponsorcontracten getekend, waardoor
Erato voortvarend aan de slag kan
gaan.
De reacties vanuit de zorginstellingen, die op groeiende schaal een
beroep doen op Stichting Erato, zijn
positief. De mensen reageren erg
enthousiast op het initiatief. Door een
pool van artiesten met verschillende
disciplines in te zetten kan de stichting
maatwerk leveren. Zo kan een harpiste
met haar muziek wat verlichting brengen in de situatie van een terminaal
zieke patiënt, terwijl elders een groep
ouderen enthousiast meezingt met
liedjes van weleer.
Wat telt is het ideaal om iets over
te hebben voor de medemens. Met de
inzet van Stichting Erato en de bijdragen uit de samenleving moet dit doel
verwezenlijkt kunnen worden.

Onnavolgbaar
gitaarspel Philip
Kroonenberg Band
Philip Kroonenberg & band staat zondag 22 mei op het Cambrinus
Muziekpodium om 16.00 uur in Horst en volgens de organisatie weer een
memorabele herhaling van een muzikant uit de Cambrinus-geschiedenis die
niet in het jubileumjaar mag ontbreken.

De muziek van Philip Kroonenberg
klinkt Amerikaans, country blues, maar
met een calypso-randje. In het huis
waar hij opgroeide was altijd muziek.
Zwarte folk- en country blues, gospels en spirituals, soulmuziek, Franse
chansons en calypso’s. In de 60-er
jaren luisterde hij naar de beatmuziek
die uit Engeland kwam, maar werd er
nauwelijks door beïnvloed. De toon was
al gezet. Voor de rest van zijn leven zou
hij muziek maken die wel omschre-

ven wordt als ‘rootsmuziek’. Philip
Kroonenberg maakt compacte liedjes
met een ruw ongepolijst stemgeluid.
Velen hebben zich lovend uitgelaten
over zijn gitaarspel en virtuoze
fingerpicking. Zelf weet hij niet beter.
Spelen en zingen (picking and singing)
zijn voor Kroonenberg één beweging.
En hoe hij dat doet is onnavolgbaar.
Voor reserveringen en meer informatie
op telefoonnummer 077 398 30 09 of
www.cambriusconcerten.nl

Studenten op zoek
naar acteurs
Enkele studenten van de opleiding Culturele Maatschappelijke
Vorming zoeken vrijwilligers voor animatieactiviteiten tijdens straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren. De studenten zijn op zoek naar
mensen met ervaring in drama of toneel of naar mensen die het leuk lijst
om eens iets geks toen.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT
OF MIST U TANDEN OF KIEZEN?
IMPLANTATEN KUNNEN DE OPLOSSING ZIJN!
Loszittende protheses behoren tot het verleden!
Wilt u meer informatie over de laatste nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van implantologie en implantaat gedragen protheses

U KUNT VRIJBLIJVEND BIJ ONS BINNENLOPEN OP
ZATERDAG 21 MEI 2011 TUSSEN 10.30 EN 14.30 UUR
Aanwezig zullen zijn een implantoloog, een tandprotheticus en een tandtechnicus
Al meer dan 17 jaar in Horst!

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

De animatie activiteiten zullen
onder andere een ‘sfeerpolitie’ en
een vernieuwde vorm van straatkunst
zijn. Festival Cambrinus, Kunst en de
Buren vindt 1, 2 en 3 juli plaats op de
Venrayseweg in Horst.

De studenten van Hogeschool
Arnhem-Nijmegen zijn druk bezig
met de voorbereidingen en doen
via verschillende media oproepen.
Aanmelden kan tot 25 mei naar mailadres avoesten@hotmail.com.

Lente-dierendag in
De Locht
Streekmuseum De Locht organiseert zondag 22 mei een lente-dierendag. Speciaal voor de kinderen zijn er konijnen, cavia’s, hamsters en
bijzondere uilen. Ook kunnen kinderen met de honden Jannes en Yourie
knuffelen.
Deze zondag zal ook de schapenscheerder op een ouderwetse manier
de schapen ontdoen van hun vacht:
met een schapenscheerdersschaar.
Deskundigen geven lezingen over
de huidige expositie over de emigratie vanuit deze regio naar NoordAmerika in de periode van 1870

tot 1935. De expositie ‘Toen wij uit
Rotterdam vertrokken’ is te zien in de
ruimte voor wisseltentoonstellingen.
De demonstraties zullen zondag
22 mei beginnen om 13.00 uur. Het
museum is alle dagen open van 11.00
tot 17.00 uur.
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Wie kent deze man?
De tweede man van links op de foto is al een aantal jaren een melkbus en een foto kwijt. Het enige wat we over
hem weten is het volgende: zo’n tien jaar geleden had hij al wit haar. Hij fietst veel, houdt nog steeds veel van
voetbal en heeft vaak een donkergroene jas aan en een petje op. Toentertijd woonde hij in Melderslo en had hij
geen telefoon of auto. De foto is van 1972. Klinkt dit bekend?

had geen naam of niks, ik wist alleen
hoe hij er uit zag. Een telefoonnummer
had hij ook niet.” Lange tijd werd er
niet aan de melkbus of onbekende man
gedacht, totdat Siena op de basisschool
in Melderslo ging werken.
“Op een dag reed ik met de auto
van Broekhuizen naar mijn werk. Zag ik
me daar toch die man fietsen! Ik herkende hem meteen, die man heeft een
hele eigen manier van fietsen.” Siena
doet driftig een fietsgebaar na. “Ik wist
geen naam dus ik kon hem niet zomaar
roepen, en zonder melkbus zou hij denk
ik niet weten wie ik was. De volgende
dag heb ik dus de melkbus achterin de
auto gelegd. Natuurlijk kwam ik hem
toen niet meer tegen, dat zul je net

zien.”
Een tijdje later had haar vriend de
auto nodig dus had ze de melkbus er uit
gehaald. “Juist toen zag ik hem toevallig
weer fietsen maar ik had die melkbus
niet mee. Ik kon die man ook niet lastig
gaan vallen zonder melkbus vond ik. Als
ik hem mee had gehad, was ik er achteraan gerend.”
De melkbus met foto ligt nog steeds
bij Siena in de auto. Onze redactie heeft
inmiddels een klein vermoeden wie
deze mysterieuze voetballer is. Kent u
deze man? Of zag u deze foto en dacht:
“hee, dat ben ik?” Laat het weten aan
onze redactie door een mail te sturen
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
onder vermelding van ‘melkbus’.

Ofschoon aanvoerder Jan Arts hier afdoende ingrijpt, verspeelde Merselo toch door een 2-1
nederlaag in dit treffen met Melderslo zijn kansen op het kampioenschap. In de promotiecompetitie
krijgt Merselo echter een nieuwe kans om de vierde klasse van de KNVB te bereiken. (1972)
Siena Roeffen uit Swolgen had
jaren geleden een klein winkeltje
in Broekhuizen: Ostara. Het was een
winkeltje met handgemaakte spullen,
die niet alleen zijzelf gemaakt had, maar
ook andere hobbyisten die hun spulletjes
wilden verkopen. Ook schilderde ze vaak
op verzoek.
Siena: “Zo’n tien jaar geleden, het
kan ook acht of twaalf zijn, kwam er

een man naar het winkeltje met een
melkbus en een foto. Het was een foto
van hem die in de krant had gestaan
en hij wilde deze graag op die melkbus
geschilderd hebben. Hij was er ontzettend trots op, dat weet ik nog. Hij vond
het geweldig dat hij in de krant had
gestaan, hij glunderde. De man kwam
uit Melderslo en hij zou nog wel een
keer terugkomen, want hij had geen

telefoon.”
Toen de man terugkwam was Siena
er nog niet aan toegekomen. Later bleek
dat het bijna onmogelijk was om de foto
goed en duidelijk op de melkbus te schilderen: er zaten namelijk zoveel ribbels
in dat een mooi schilderwerk onmogelijk
was. De melkbus bleef jaren staan en
verhuisde zelfs mee met Siena naar haar
gemoedelijke huisje in Swolgen. “Ik

Met VISSERS
de zomer in!
spaar
voor
GRATIS
zomer
artikelen
l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

Zie de knipkaart voor de voorwaarden

www.vissersolie.nl

Deelnemende stations:
Esso Vissers, Horst • Esso de Weel, Sevenum • Esso de Potdé, Helden
Esso van Lin, Velden • BP Leunseweg, Venray • Esso ‘t Greuske, Melick
BP de Middenweg, Sittard/Geleen

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Swinging Kids gaan pesten in de musical STOP!
In de nieuwe musical van de Swinging Kids uit Grubbenvorst staat het actuele thema pesten centraal. De musical
met de titel STOP! is door de kinderen van de jeugdmusicalvereniging zelf geschreven. Hierbij krijgen ze ondersteuning gekregen van een aantal leerlingen van de vooropleiding conservatorium (VOCO) van het Valuascollege in Venlo.

Het verhaal speelt zich af in een
basisschoolklas waar een kind gepest
wordt door een grote groep andere
kinderen. Een nieuwe leerling in de klas
lijkt in eerste instantie een prima extra
slachtoffer voor de pesters. Maar deze
nieuweling geeft het verhaal een heel
andere wending. Alle gevoelens en
emoties, van pesters en gepesten, komen in de zelfgeschreven teksten en
liedjes naar voren. De vereniging wil
de leden graag kennis laten maken
met alle facetten van theater. Vandaar
ook dat er geen kant en klare musicals
aangekocht worden. Alle producties
worden in eigen huis gemaakt. De kin-

deren worden nauw betrokken bij het
gehele proces, van het opstellen van
het verhaal tot de decorbouw.
Op zaterdag 28 mei staan er twee
uitvoeringen van STOP! geprogrammeerd in Theater De Baersdock in
Grubbenvorst, beide met begeleiding
van een live-band. Om 15.00 uur is er
een middagvoorstelling, gevolgd door
een avonduitvoering om 19.00 uur. De
zaal is voor beide uitvoeringen al behoorlijk gevuld met familie en vrienden
van de Swinging Kids. Er zijn echter nog
kaarten voor 2,50 euro verkrijgbaar bij
de Novy-winkel aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst.

Bouwvakfeesten
terug in Horst
Café de Lange gaat op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli de bouwvakfeesten organiseren op het Wilhelminaplein in Horst, ter ere van het officiële
begin van de bouwvak. Het café wil de vervlogen traditie in de gemeente
Horst aan de Maas weer in ere herstellen.
Jeugdmusicalvereniging de
Swinging Kids werd ruim zes jaar
geleden opgericht met als doel jonge
kinderen op een laagdrempelige wijze
kennis te laten maken met muziek
en theater. De vereniging richt zich
op kinderen in de leeftijd van 8 tot 12
jaar en de groep bestaat dit jaar uit 24

kinderen. De begeleiding is al sinds
de oprichting in handen van dirigente
Dorrie Besouw, in het dagelijks leven
docent bij de VOCO.
Elke twee jaar brengen de Swinging
Kids een eigen musical op de planken.
Maar ook buiten deze hoofdactiviteit zijn de Kids regelmatig te zien

zoekt voor Hagens Verpakkingsdiensten gelegen op het ZON Freshpark te Venlo

een machine operator m/v
Voor deze functie is technisch inzicht een absolute must. Je helpt mee met het
instellen van de dozenopzetlijn en houdt toezicht op de voornamelijk Poolse ploeg
uitzendkrachten. Basiskennis Duits en/of Engels is dus noodzakelijk.
Een technische vooropleiding op LTS/(V)MBO-niveau is wenselijk.
We zoeken iemand die flexibel is in zijn werktijden, en bereid is in 2 ploegen te werken.
De functie is per direct beschikbaar voor langere tijd. Bij gebleken geschiktheid kun je
je ontwikkelen tot rechterhand van de bedrijfsleider.
Ben jij de juiste kandidaat om je steentje bij te dragen in deze nog jonge
onderneming? Stuur dan een cv met motivatiebrief naar: info@sun-power.nl
Of bel voor meer info met Huub Coenen: 06-511 992 97
Je kunt ook reageren via de vacature op onze website: www.sun-power.nl

Uw unieke partner in flexwerk.

Gezocht:
Magazijnmedewerkers m/v
De werkzaamheden bestaan uit orders picken van
kleding aan de hand van orderlijsten, labellen, stickeren
en verzendklaar maken van kleding.
Het betreft een tijdelijke fulltime baan in dagdienst.
Meer info:
Vestiging Horst
Herstraat 2
T: 077 398 47 47
E: horst113@adecco.nl
I: adecco.nl

bij allerlei festiviteiten en concerten.
Zo waren er al optredens met Jack
Poels van Rowwen Heze en ook
tijdens Caldenbroich Music Night in
Grubbenvorst.
De musical STOP! is de derde
productie van de vereniging, na De
Ontvoering (2007) en De Lift (2009).

Vrijdag 22 juli is de aftrap van het
evenement om 19.00 uur en zullen
verschillende bands het podium
betreden. Zaterdag zal het feest om
21.00 uur losbarsten en zullen enkele
DJ’s op het podium staan. Be-

drijven kunnen zich aanmelden bij De
Lange Horst (info@delangehorst.nl of
077 398 82 00) voor het inkopen van
goedkopere kortingsbonnen voor de
vrijdagavond of voor een warm en/of
koud buffet in de zaal.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a 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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

American Rock Experience
za 21 mei 16.00 uur
Locatie: Station America

zo 22 mei 09.30 uur
Organisatie: Ponyclub
Wittenhorst
Locatie: ruiterterrein Kasteelse
Bossen

zo 22 mei 12.00 uur
Organisatie: RksV Wittenhorst
Locatie: Wilhelminaplein

Ruilbeurs
zo 22 mei 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizenvorst
Minitoernooi

za 21 en zo 22 mei
Organisatie: SVEB
Locatie: sportpark ’t Venneke

Horst

Horster Vollyebaltoernooi
vr 21 t/m zo 22 mei
Organisatie: Hovoc
Locatie: sportvelden Dendron
College

Funlyweekend
za 21 en zo 22 mei
Organisatie: Apollo ‘68
Locatie: Modelvliegveld (Op de
kamp 4)

Horster Wei Feest
za 21 mei 20.00 uur
Locatie: Feesttent achter
Dendron College

Rock Live On Stage
za 21 mei 20.00 uur
Organisatie: café ’t Centrum en
Blok10
Locatie: Wilhelminaplein

Niks draait door: Gold
za 21 mei 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

Ladies Night
za 21 mei 22.00 uur
Locatie: De Lange

zo 22 mei 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Meerlo

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zondag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

zondag

zo 22 mei 13.00 uur
Locatie: De Locht

Sevenum

‘Je geld of je liefde’
za 21 mei 19.30 uur en
zo 22 mei 15.30 uur
Organisatie: Setokids
Locatie: De Wingerd

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

Beleef de Zeesweg

zondag
donderdag

zaterdag
maandag
donderdag

Meterik

Tienray

zondag
dinsdag

vr 20 mei 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Sevenum

zaterdag

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

sle

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen

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

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag

donderdag

9chts5 p.p.

09.30

Melderslo

wo 25 mei 20.00 uur
Organisatie: Gidi Verheijen
Locatie: Bibliotheek

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

Heilige mis

Lottum
Meerlo

COMPLETE BARBECUE

09.45

Kronenberg

zondag

Hardcore avond

11.15

Horst (Lambertus)

za 21 mei 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Lezing over radiotoestel

Heilige mis

19.00

Hegelsom

Dansvoer

zo 22 mei 10.00-16.00 uur
Organisatie: Ondernemers
Zeesweg
Locatie: Zeesweg

19.15

Grubbenvorst

Griendtsveen

Lente dierendag

09.45

Broekhuizenvorst

zo 22 mei 09.30-12.00 uur
Organisatie: De Gevleugelde
Vrienden Wanssum
Locatie: ’t Brugeind

Melderslo

10.00

Broekhuizen

dinsdag

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Heilige mis

Vogelmarkt

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 mei
Tandarts Beurskens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Verloskundige zorg

America

zaterdag

Philip Kroonenberg & band

M@XX Band Night
za 21 mei 20.00 uur
Locatie: B2

Kerkdiensten
zondag

Wonen Limburg
Street Cup 2011

Tandarts

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

AGENDA

Ponyconcours

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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