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Wandelen
door weer en wind
Zo’n 1.200 kinderen en begeleiders namen afgelopen weekend deel aan de 44e editie van de Wandeldriedaagse. Uit de hele gemeente Horst aan de Maas legden de
basisschoolleerlingen, soms in de stromende regen, afstanden van 5, 10 en 15 kilometer af. De wisselbokaal van deze editie van de Wandeldriedaagse ging naar basisschool
De Wouter uit America.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwe advertentieservice in HALLO
Het wordt voor ondernemers in Horst aan de Maas nog gemakkelijker om hun klanten te bereiken. Kempen
Nieuwsmedia biedt hen binnenkort een unieke interactieve advertentieservice.
Het nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas wordt wekelijks huis-aanhuis bezorgd bij ruim 18.000 adressen
in Horst aan de Maas. Ondernemers
die in HALLO adverteren bereiken
hiermee een grote groep consumenten. Daarnaast bezoeken veel mensen
dagelijks de website www.hallohorstaandemaas.nl
Kempen Nieuwsmedia ontwikkelde een unieke advertentieservice
door het nieuwsblad HALLO en de
eigen website aan elkaar te koppelen.
Consumenten, die interesse hebben
in de producten of diensten van de
verschillende adverteerders, kunnen
straks met één druk op de knop meer

te weten komen over de acties en
aanbiedingen. Voor ondernemers extra
interessant, omdat het bereik van hun
advertenties op eenvoudige wijze sterk
wordt vergroot. Bovendien wordt de
interesse van de consument meetbaar,
hetgeen bij een ‘papieren’ advertentie
een stuk lastiger is.
Wat de service extra interessant
maakt is de mogelijkheid om diverse
‘social media’ als twitter, facebook en
hyves te betrekken bij een advertentiecampagne. Op die manier kunnen
consumenten onderling elkaar snel en
gemakkelijk op de hoogte brengen van
bijvoorbeeld de groepsaanbiedingen.
Door gebruik te maken van het inter-

actieve netwerk kan men bij minimale
afname van speciaal geselecteerde producten extra korting krijgen. Een leuke
manier van gezellig samen ‘shoppen’.
De nieuwe service biedt de gebruiker bovendien de gelegenheid kenbaar
te maken in welke andere producten
en diensten hij of zij interesse heeft.
Een bijzondere wisselwerking tussen
ondernemers en consumenten, die
uitstekend past in het gemeenschapsdenken binnen de gemeente Horst aan
de Maas.
Wil Lucassen van supermarkt Plus in
Horst is benieuwd wat voor effect het
nieuwe adverteren voor zijn winkel zal
hebben. “Met de combinatie weekblad-

internet verwacht ik dat de advertenties een groter bereik zullen hebben,“
zegt Lucassen. “Hopelijk dichten we
hiermee het gat, dat ontstaan is nu
de huis-aan-huis folder van Plus er
niet meer is.” Lucassen is benieuwd
hoe de consument zal reageren op het
nieuwe adverteren. Volgens hem is
het belangrijk dat duidelijk gecommuniceerd wordt wanneer de aanbiedingen ingaan. “HALLO verschijnt iedere
donderdag en de weekaanbiedingen
van Plus zijn pas de maandag daarna
geldig. Dat zijn specifieke zaken, waar
je over na moet blijven denken.”
Slager Henk Aarts runt een barbecue-service vanuit America. Hij ziet
mogelijkheden voor zijn bedrijf in de
nieuwe adverteerservice. “Ik wil mijn
afzetgebied vergroten. Momenteel

draaien we prima in Horst aan de
Maas en hebben we een grote
naamsbekendheid. Deze adverteerservice biedt mij de mogelijkheid
om meer consumenten buiten mijn
huidige verzorgingsgebied te bereiken. Vooral de sociale media kunnen
daarin een belangrijke rol spelen”,
zegt Aarts. Hij heeft onlangs nog een
mailing verstuurd naar een aantal
potentiele klanten. “Die campagne
heeft mij in verhouding erg veel geld
gekost en navenant bijna niets opgeleverd. Ik verwacht dat deze manier
van adverteren wel het gewenste effect heeft.” Beide ondernemers zien,
ieder op hun eigen manier, duidelijk
kansen voor de nieuwe adverteerservice van HALLO, die op donderdag
7 juli van start gaat.
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Onalledaags straatJam-icoon Flipje op bezoek
meubilair voor Floriade bij heldin Kim uit Grubbenvorst
Samson Urban Elements uit Zutphen is een supplierovereenkomst
aangegaan met Floriade. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en vertegenwoordigt onalledaags straatmeubilair en verlichting. Al twee keer eerder
trad Samson Urban Elements op als leverancier van de Floriade.
De eerste landschapselementen,
zitmeubelen genaamd TWIG, zijn
begin vorig jaar al op het themaveld
World Show Stage geplaatst. Tijdens
de Floriade fungeren de TWIG’s als zitbanken aan het water. Samen met het
ontwerpteam van Floriade 2012 wordt
het overig straatmeubilair ontwikkeld.
Dit bestaat onder meer uit plantenbakken, zitmeubelen en afvalbakken. De
producten zullen nauw aansluiten bij de
vormgeving en de filosofie van de vijf
themavelden van het Floriadepark.
John van Vilsteren, directeur van
Samson Urban Elements: “Meubilair

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

biedt in de publieke ruimte een privé
omgeving of een gezamenlijke wereld,
zowel in steden als in het landschap.
Ons doel is er aan mee te werken dat
iedereen zich met plezier in de openbare ruimte bevindt. Met producten van
verantwoorde materialen die een toevoeging leveren in vorm, bescherming,
functionaliteit of die interactie stimuleren en waarvan we met z’n allen nog
heel lang van kunnen genieten.”
De levensduur van de producten
die Samson Urban Elements voor de
Floriade ontwikkelt ligt ver voorbij
2012. Het bedrijf zal zich daarom inzetten voor een tweede leven voor de
landschapselementen via een speciaal
adoptieprogramma.
Volgens algemeen directeur Paul Beck
van Floriade 2012 sluit dit initiatief
naadloos aan bij de duurzaamheidgedachte van de Floriade Venlo
Principles. “Het is mooi om te zien
dat er straks overal plekken tot stand
komen waar het gedachtegoed van
Floriade 2012 blijft voortbestaan.
Wij zijn dan ook zeer verheugd met
Samson Urban Elements als Supplier
van de Floriade.

De 11-jarige Kim Coenen uit Grubbenvorst werd woensdag 16 juni verrast met een bezoek van Flipje, het
fruitmannetje van jamfabrikant Hero. Flipje ging dit voorjaar op zoek naar Flipje Hero’s: Nederlandse lokale
helden die een bijzondere heldendaad hebben verricht.

Op de site van Flipje Hero werden
meer dan honderd helden aangemeld. Kim werd opgegeven door
haar vader: “Ze is een schat van een
meid en deelde zelfs haar ijsjes met
iedereen op vakantie.”

Tijdelijke afsluiting
wegen tijdens
Sommer Fest en
Bondsfeest

Kim verzamelde hiermee de
meeste stemmen van de provincie
Limburg en maakt nu kans op de titel
‘Flipje Hero Zomer 2011’. Flipje kwam
Kim persoonlijk in het zonnetje zetten
en feliciteren met deze nominatie.

ZOPO
Reünie
25 juni a.s.
www.zopo.nl

“Ik ben echt verrast dat ik ben
opgegeven als held en dat ik zoveel
stemmen heb verzameld.
Ik hoop nu natuurlijk op de titel
‘Flipje Hero Zomer 2011’!”, aldus een
enthousiaste Kim.

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

Zaterdag 25 juni organiseert Da Ma Zoeë in samenwerking met schutterij
St. Lucia het Sommer Fest. Op zondag organiseert schutterij St. Lucia het
tweede bondsfeest van de schuttersbond Juliana. Voor deze twee activiteiten zullen op zaterdagavond en zondag enkele wegen tijdelijk worden
afgesloten.
Op zaterdagavond wordt vanaf
19.00 uur de Venloseweg vanaf de
Hamweg tot de Dijkerheideweg
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Dit stuk weg wordt gebruikt voor het
parkeren van de auto’s. Omleiding
via Meldersloseweg, Witveldweg,
Dijkerheideweg of Hamweg, zandweg
linksaf en Dijkerheideweg. Deze afsluiting duurt tot 01.30 uur.
Op zondagmorgen is er vanaf 08.00
uur een parkeerverbod op P2 en het
Lambertusplein. Op parkeerplaats P2
is de opstelling van de schutterijen
en vindt ook de inspectie plaatst. Op
het Lambertusplein worden de bussen
geparkeerd.
De optochtroute is als volgt: P2,
via zijde Slijterij Weijs rechtsaf
Herstraat, linksaf Schoolstraat,
Molenstraat, Jacob Merlostraat,
Loevestraat, Mathieu Starrenstraat,
Wervelstraat, Groenewoudstraat, Jacob
Merlostraat, Wilhelminaplein (defilé),
Steenstraat, Kerkstraat, Kloosterstraat,
P2 einde optocht. Vanaf het middaguur
zullen deze wegen worden afgesloten
voor alle verkeer: Jacob Merlostraat
(vanaf rotonde Venrayseweg),
Vijverlaan (vanaf Weisterbeekstraat),
Schoolstraat (vanaf Waterstraat),

Herstraat (bij Kloosterstraat),
Loevestraat (bij einde Gastendonkstraat, bij einde Thomeerstraat),
Groenewoudstraat (vanaf Wervelstraat/
Librije). Op bijgevoegde plattegrond
kunt u de afsluitingen en de optochtroute ook bekijken. Vanaf ongeveer
16.00 uur zijn deze wegen weer open
voor alle verkeer.
Vanaf 14.00 uur zal de Venloseweg
vanaf de Vrouwboomweg tot de
Dijkerheideweg worden afgesloten voor
alle doorgaande verkeer. Omleiding
via Meldersloseweg, Witveldweg,
Dijkerheideweg. Dit stuk Venloseweg
alsmede de Hamweg zal worden gebruikt voor het parkeren van de auto’s
en bussen.
Deze afsluiting zal duren tot het einde
van het bondsfeest.
Verder worden alle bewoners aan
de optochtroute verzocht om indien
mogelijk op zondagmiddag de vlag uit
te hangen. Dit zal zeer zeker de schutters nog meer inspireren om hun beste
beentje voor te zetten. Ook het verzoek
aan deze bewoners eventuele auto’s
zodanig te parkeren dat de optocht er
geen hinder van hoeft te ondervinden.
Meer informatie kunt u ook vinden
op www.stlucia.nl

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Limburgse inbreng groot
bij opening Floriade
Bij het openingsspektakel van de Floriade op 4 april 2012 is de Limburgse inbreng nadrukkelijk aanwezig. Zowel
Rowwen Hèze alsook het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) verlenen hun medewerking aan de opening. Onder leiding
van regisseur Cees Rullens nemen 1.200 vrijwilligers en acteurs uit de regio en uit binnen- en buitenland deel aan
de opening. Een niet nader genoemde Nederlandse topartiest verleent eveneens zijn of haar medewerking aan de
openingsact die als speciaal project wordt weggezet.

Croissantjes

een heerlijk
vakantie gevoel
HORST • MAASBREE

Artistiek leider cultureel programma Floriade 2012 Loek Sijbers
Bij de bekendmaking van de
eerste culturele onderdelen tijdens de
Floriade in het preview center regende
het pijpenstelen. De presentatie zou
eigenlijk in het Vriendenbos van het
Floriadeterrein plaatsvinden maar
de weergoden gooiden roet in het

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

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

eten. Het zat de organisatie niet mee
vorige week donderdagmiddag. Het
buitenprogramma werd binnenshuis
afgewerkt met een haperende geluidsinstallatie. “Zonder microfoon worden
de oren nog eens extra gespitst en dat
is natuurlijk de bedoeling”, laat een
collega-reporter zich ontvallen. En die
aandacht was er want het programma
mag er zijn.
Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling worden bezoekers op
cultureel gebied verwend. Loek Sijbers,
verantwoordelijk voor het cultureel
programma tijdens de wereldtuinbouwexpo: “Er worden geen concerten
gegeven waar mensen voor kunnen
gaan zitten. Op de meest onverwachte
plekken worden bezoekers opgezocht.
De voorstellingen duren relatief gezien
niet lang omdat er heel veel te beleven valt op het terrein. Voor bezoekers
wordt dit puur genieten, een beleving”, aldus Sijbers.

Miniconcerten op
verrassende plekken
Bij binnenkomst zullen bezoekers
persoonlijk welkom worden geheten
door straattheatergroepen. Bij het
verlaten van het terrein geven twee
harmonieën of fanfares de bezoekers
dagelijks een soort afscheidsconcert.
Ook worden er zes dagen per week
shows gegeven in het amfitheater.
Voorstellingen met acrobatiek, dans en
muziek door jongeren uit Zuid-Afrika,
Brazilië, India, Ghana en Kenia. Deze
vinden dagelijks plaats om 15.30 en
17.00 uur in het amfitheater. Mundial
Productions uit Tilburg verzorgt de
invulling van het culturele programma
van de landendagen. Deze organisatie
heeft de benodigde kennis van zaken
bij de productie van wereldacts. De
Floriade-organisatie wil op cultureel
gebied alle bezoekers, regionaal, nationaal en internationaal, aan hun trekken
laten komen.
Tijdens de Floriade zijn niet alleen
muziekgezelschappen actief op het

terrein. Ook schutterijen, gilden, koren
en kleinkunstartiesten bevolken de
vijf themavelden. Er worden koffie-,
lunch- en picknickconcerten gegeven
en elke maand vinden grote evenementen plaats. Als voorbeeld noemt
Floriade-directeur Paul Beck de opening
van het aspergeseizoen, het Limburgs
Blaasmuziek Festival, het Nederlands
Kampioenschap Historische Koetsen,
100 jaar boerenbruiloft en de week van
de roos. Elk weekend staat in het teken
van een thema waaraan dan extra
aandacht wordt besteed.

Geschiedenis Floriadeterrein komt aan bod
Omdat het gebied waar de
Floriade plaatsvindt een rijke geschiedenis kent, wordt de geschiedenis van
het gebied met historische festivals,
prehistorische of middeleeuwse
acteurs tot leven gebracht en uitgebeeld. Een bijzondere rol is daarbij
weggelegd voor The Willowman. Maar
liefst 180 dagen slaat deze kunstenaar zijn kamp op op een plek in
het Floriadebos. Hij werkt en woont
in bijzondere boomhutten. Hij leeft
er zoals zijn vader en voorvaderen
vroeger leefden. The Willowman geeft
dagelijks workshops waarbij kinderen
leren hoe ze de meest mooie dingen
kunnen maken van wat de natuur te
bieden heeft. Het compleet cultureel
programma bestaat in grote lijnen uit
bijna 2.200 voorstellingen. Hoe de
avondvoorstellingen eruit komen te
zien is nog niet duidelijk. Daarover
volgt eind dit jaar meer.
Op de vraag of Rowwen Hèze bij
de openingsact in het dialect zingt,
was het antwoord evenmin duidelijk.
Rowwen Hèze-zanger Jack Poels laat
weten dat het lied nog geschreven
moet worden. “Wat mij betreft wordt
het deels Nederlands en deels dialect”,
aldus Poels. De Floriade-organisatie
verwacht in totaal twee miljoen
bezoekers. Op piekdagen worden
30.000 bezoekers per dag verwacht.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
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

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Timmerman nodig?
Timmerman biedt zich aan voor al uw
voorkomende timmerwerkzaamheden
T. 06 22 08 55 24
Bloemen houden van mensen, en zeker
wel de roos. Een bosje rozen van de
Harmonie kost maar enkele euro’s.
29 juni - Bloemenactie Koninklijke
Harmonie van Horst
Koninginnedag, wandeltocht, carnaval of
optocht schutterij. Graag is de Harmonie
met vrolijke muziek erbij.
29 juni - Bloemenactie Koninklijke
Harmonie van Horst
Te koop: Haflinger aangespannen
compleet met sjees. 06 23 29 73 62
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
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Afslanken. Nog snel wat kilo’s kwijt
voor de vakantie???? Dat kan met het
proteinedieet van sanislim of slinc!!
Maak snel een afspraak voor een
intakegesprek bij Slender You Fit.
Tel. 06 33 17 83 33
Nu te huur bij STER VIDEOTHEEK
Venloseweg 2, Horst: Season of
the Witch - Tron Legacy - True Grit
- Elephant White - The Tourist - The
Green Hornet - Stone - Loft - Skyline
-- ACTIE: 2 DAGfilms & 2 WEEKfilms voor
€ 10,00.
Training weerbaarheid kinderen
Start nieuwe training Meerlo op dinsdag
13 september van 16.00-17.30 uur.
www.praktijkdansendhart.nl
06 18 11 24 42
Start nu met sporten op de bewegingsbanken of de vacutraining bij Slender
You Fit en profiteer van de zomeractie!!
Bel 077 398 49 71 voor het maken van
een afspraak voor een gratis proefles.
Te koop zoete morellen ook zelf plukken
Aanbieding vele tuinbloemen en planten
Fruitbomen € 5,- p/stuk. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32

TerugBlik Sluit!
Nu 50% korting op ALLE boeken
Veemarkt 7A Horst
www.terugblikhorst.nl
Mam, de Harmonie is aan de deur! Met
muziek? Nee met rozen. Ook goed,
koop maar een bos rode en gele, dat is
goed gekozen. 29 juni - Bloemenactie
Koninklijke Harmonie van Horst
Te koop koffieboeketjes € 2,veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nw Peeldijk 35, America
077 464 13 80.
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.
Geen Moederdag, geen Vaderdag,
gewoon een blije dag. Ook dan een
bosje mooie rozen, ja dat mag 29 juni
- Bloemenactie Koninklijke
Harmonie van Horst
Ambulante masseur
NIEUW: massage aan huis. Hoofdpijn?
Stramme spieren? Stress? Kijk op
www.massagepraktijkastrid.com
of bel Astrid Bours: 06-14577952
Te koop gevraagd perceel landbouwgrond omgeving Denenweg Melderslo
tegen goede prijs min. 0.75 Ha
Tel 06 10 16 01 42

Zomeropruiming!! Div. srt hortensia’s
10 voor € 30.00 - 30 voor € 60.00
Vaste planten nu 50% korting.
Voor beide aanbiedingen geldt:
alleen eigen voorraad en op=op.
Meer info zie: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of bel:
06 40 32 71 08/ 077 465 32 83
Cursus “Financiële Ontwikkeling”
Voor een betere levenskwaliteit.
Info en aanmelden: 06 53 36 41 64
Te huur landelijk gelegen woonhuis
met bedrijfsruimte en veel mogelijkheden. Heerlijk rustig met beschikking
over een wei van ong. 2500m2 met
fruitbomen. Zwarteplakweg 70.
Info 06 53 22 54 76
Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.
Voetreflexzonemassage. Vermoeide,
pijnlijke voeten? Veel zitten, staan?
Spanningshoofdpijn? Folder:
077-398 61 14, mayproosten@gmail.com,
www.hetstiltehuis.nl
Te huur zomerhuis in mallorca 150 m
van het strand nog vrij vanaf 14 sept en
herfstvakantie www.huisbertcati.nl

Dankbetuiging
Een hand… een woord… een kaart… een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Velen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van

Mia Adams-Willems
Wij danken u daarvoor. Het was hartverwarmend.
Peter Adams, kinderen en kleinkinderen
Horst, juni 2011
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
25 juni om 18.00 uur in de Lambertuskerk in Horst.

Halfvrijst. woning Melderslo
Woning met garage en carport, gelegen
op een mooie, ruime locatie aan rand
van dorp. Tuin gelegen aan achterzijde
biedt veel privacy. In goede staat van
onderhoud. Info: www.blaktweg.nl of
077 - 398 0645
Bloemenactie. Mensen opgelet!
Te koop een rozenboeket. Een veelkleurenpalet voor een prijs binnen
het budget. 29 juni - Bloemenactie
Koninklijke Harmonie van Horst
In ‘t Ham te koop weiland met stal
(± 30 are) Inlichtingen: 077 398 78 34

550 5
Op maondag 4 juli ziên
ozze pap en os mam,
ozzen opa en os oma

Mia en Wim
Moorman

Leunen-Venray
T (0478) 51 52 21

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

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

Charlie
8 juni 2011
Zoon van
Marjon Moonen en
Ruud Verhaegh
Middelreuvelt 15
5971 DE Grubbenvorst

Hoera!
Geboren ons meisje

Cis

15 juni 2011
Zusje van Gijsje
Dochter van Maarten Peelen
en Femke Verhaag
Leopold Haffmansstraat 62
5961 DX Horst

Dit viere zeej en weej din
daag in d’n haof ván eur
hoês op Loevestraot 26.
Dao is ok de receptie
ván 19.00 wies 20.00 oor,
waovur weej ów
ván hárte oêtnuüje.
Kiender en kleinkiender

Siena Rutten
&
Paul Kleven

geven elkaar op 1 juli om 13.30 uur
het ja-woord in de Heilige
St. Gertrudiskerk te Lottum.
Onze receptie is van 19.00 uur tot
20.30 uur in de feesttent aan de
Heierhoevenweg 2 te Venlo.

OnS adReS | HeieRHOevenweg 2 | 5928 Rn venlO

Wij zijn getrouwd!
17-6-2011

Remco & Annet
Scheres-Verheijen
Wij willen iedereen
bedanken die een
bijdrage geleverd
heeft aan deze
onvergetelijke dag.
Het was geweldig!

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

www.theoarts.com

Kinderdagverblijf

Bambino

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke gedenktekens

namens Mia en Wim

Wij gaan trouwen

Kinderdagverblijf Bambino
Biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

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

50 jaor getrouwd

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

RMP Grafmonumenten
Hegelsom - 077-7519550
www.rmpgrafmonumenten.nl

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl
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Toverland vervult
magische wensen
Om haar tienjarig jubileum te vieren vervult attractiepark Toverland tien magische wensen. Op woensdag
15 juni ging de eerste wens in vervulling: Hilde Peters van de St. Gerardusschool uit Deurne wenste dat ze met heel
groep 8 naar Toverland mocht om zo afscheid van elkaar te nemen.

De groep werd door de achteringang van het attractiepark naar binnen
geleid voor een aantal exclusieve
rondes in de houten achtbaan Troy en
motorachtbaan Booster Bike. De leerlingen werden de hele dag als vips

behandeld.
Attractiepark Toverland maakt tien
weken lang, elke week een magische
wens waar.
Deze wensen worden gekozen uit
alle inzendingen die binnenkomen

via de actiewebsite. De meest grappige, bijzondere en magische wensen
worden in vervulling gebracht. Het
insturen van een wens is nog mogelijk
tot zondag 14 augustus via www.alsikkontoveren.nl

Eerste grote namen
Flestival
Di-rect, Miss Montreal, Kensington, Handsome Poets en Make Believe zijn de eerste namen van het nieuwe
festival in Horst: Flestival. Het muziekfestival vindt plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 november in de Mèrthal.
Flestival wordt een jaarlijks terugkerend festival met muziekbeleving hoog in het vaandel.
In de voorverkoop kosten de tickets voor vrijdag 18 november 17,50
euro, voor zaterdag 19 november
22,50 euro en een combiticket kost
35,00 euro. Aan de dagkassa zijn deze
prijzen achtereenvolgens 22,50 euro,
27,50 euro en een combiticket 45,00
euro. De voorverkoop start binnenkort
op de site van Flestival.
Di-rect is met hun nieuwe samenstelling bekend van hits als ‘Times
are changing’ en ‘This is who we are’.
Ook werkte de band samen met de
producers van Arctic Monkeys, Simon
Webbe en Natasja Beddingfield.
Sanne Hans, de frontvrouw van

Miss Montreal werd vooral bekend
met haar hit ‘Just a flirt’ die in no time
megahit werd op 3fm. De zangeres uit
Hardenberg laat zich inspireren door
Sarah Bettens en K’s Choice.
Kensington, Handsome Poets en
Make Believe zijn allen Serious Talentbands van 3fm. Kensington stond
eerder in de regio op Merlinpop en is
onder andere bekend van het nummer
‘Youth’.
Handsome Poets’ hit ‘Dance the
war is over’ was een enorme hit op de
radio en de band stond onder andere in het voorprogramma van Hurts
(Paradiso) en Scouting for girls (Tivoli).

Hun grootste hit werd vooral bekend
doordat RTL5 het nummer gebruikte
in dansprogramma So You Think You
Can Dance.
Make Believe verzorgde eerder
het voorprogramma van 30 Seconds
to Mars (Heineken Music Hall) en
Paramore (Melkweg).
Binnenkort zullen meer artiesten
aan het programma worden toegevoegd. Ook regionale bands zullen
een kans krijgen om een optreden op
Flestival te verzorgen.
Meer namen en de start van de
voorverkoop volgen binnenkort op de
site: www.flestival.com
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Het ad arkbe heer!
wagenp

Wandelvierdaagse Sevenum
Het Jongeren Gilde uit Sevenum organiseert van donderdag 23 juni tot en met 26 juni voor jong en oud voor de
Vakgarage Gommans & de Wit
vierde keer de wandelvierdaagse door Sevenum en Kronenberg.

Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)

T 0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
tehuis,
in Sevenum.
Dit jaar starten de wandelaars
Op de afsluitende zondag verzaJonge
wandelaars
hebben
op
hun
elke dag vanaf een andere
locatie,
om
melen
de deelnemers zich om 14.00
www.gommansendewit.nl
basisschool een inschrijfformulier ont- uur bij speeltuin op het Luttel in
optimaal te genieten van de mooie
vangen en kunnen deze, samen met
natuur in Kronenberg en Sevenum.
Sevenum om gezamenlijk vanaf 14.30
het inschrijfgeld inleveren op de Van
De startplaatsen zijn: op donderdag
uur in een optocht naar eindbestemVlattenstraat 25 in Sevenum. De volBlokhut Sevenum, op vrijdag voor
ming de Blokhut te wandelen. Hier
wassen wandelaars schrijven zich in
de kerk in Kronenberg, op zondag bij
verzorgt het Jongerengilde een open
op woensdag 22 juni tussen 18.30 en dag met allerlei activiteiten in en rond
gemeentelager/brandweerkazerne
20.00 uur bij de Blokhut in Sevenum.
in Sevenum en op zondag op het
de blokhut. Voor meer informatie
Inschrijfgeld is 5 euro per persoon.
Raadhuisplein, bij het oude gemeenwww.jongerengildesevenum.nl

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl
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Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Seuren
Ron Ron
Seuren
Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
Mobiel:
06 5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel:
06
53
22
54
25
www.degroenevakmanronseuren.nl

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

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

www.degroenevakmanronseuren.nl
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Jonge Meerlonaar leeft voor de muziek
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) organiseert, in samenwerking met het Huis voor de
Kunsten Limburg de Finale Jonge Solisten 2011. Deze vindt plaats op zondag 26 juni vanaf 11.00 uur in Cultureel
Centrum De Postkoets te Horn. Op de lijst van deelnemers staan ook enkele afgevaardigden uit Horst aan de Maas.
HALLO sprak een van hen, de 17-jarige Meerlonaar Maikel van Els die hoorn speelt en in de eerste divisie deelneemt
aan de finale.
Maikel van Els is een echte liefhebber van muziek maken, een ‘Streber’.
Hij nam vorig jaar ook al deel aan de

finale maar kwam toen nog uit in de
vierde divisie. “Eigenlijk was toen de
keuze van mijn muziekstuk niet geluk-

kig. De moeilijkheidsgraad van dat stuk
was hoog en past beter in de eerste divisie. Dus heb ik dit jaar gewoon twee

divisies overgeslagen en kom nu uit
in de eerste divisie”, zegt de Meerlose
hoornblazer.
Van Els is een jaar geleden aangenomen op de vooropleiding van
het conservatorium in Maastricht. Elke
maandag krijgt de jonge musicus in
de provinciehoofdstad enkele uren
theorie- en praktijkles. Daarnaast speelt
de jeugdige muzikant ook bij fanfare
Eendracht in Meerlo en de harmonie en
jeugdharmonie van Horst.

Hoornblazer met
hoge ambities
Sinds enige tijd speelt Maikel ook
nog bij het Limburgs Jeugd Symfonie
Orkest (LJSO). Een drukbezette jongeman die zelden of nooit uitgaat met
leeftijdsgenoten en geen tijd heeft voor
een vriendin. Maikel: “Uitgaan zoek ik
niet, dat is gewoonweg niet mijn ding.
En wat de meisjes betreft, daar heb ik
inderdaad weinig tijd voor. Maar mocht
ik iemand tegen het lijf lopen, is er
altijd wel een mouw aan te passen”,
lacht de hoornblazer.
Maikel wil in de toekomst graag
deel uitmaken van een Duits of
Nederlands symfonieorkest. Hij wil
beroepsmusicus worden maar beseft
ook dat door alle bezuinigingen in
Nederland symfonieorkesten het zwaar
te verduren krijgen. “Wanneer ik niet

bij een symfonieorkest terecht kan,
probeer ik muziekleraar of dirigent
te worden. Maar dat is dan niet mijn
eerste keuze”, aldus de ambitieuze
Meerlonaar. Extra oefenen ter voorbereiding op de finale van Jonge Solisten
in Horn, doet Maikel wel maar niet
overdreven veel. “Ik luister goed naar
de kritieken van kenners en doe daar
dan mijn voordeel mee”, zegt hij gelaten. Samen met de uit Horst afkomstige
Ludmila Seroo, die hem op de piano begeleidt, speelt hij zondag om 19.10 uur
zijn muziekstuk. Op de vraag waarom
hij de hoorn speelt, is zijn antwoord
klip en klaar: “Je krijgt uit een hoorn
een prachtige klank. Het is een veelzijdig muziekinstrument waarop je zeg
maar kunt ‘brullen’ maar het is ook een
instrument dat zachtaardig en lief te
bespelen is”, besluit hij het interview.
Naast Maikel nemen ook nog drie andere muzikanten uit Horst aan de Maas
deel aan de finale in Horn.
Uit Sevenum is dat Sophie Scheurs
(vierde divisie) met klarinet, uit Meerlo
Cas Vissers (vijfde divisie) eveneens
met klarinet. Uit Grubbenvorst neemt
Pam van den Hombergh (tweede
divisie), met sax alt deel aan de finale.
Het juryteam bestaat uit de heren Fried
Dobbelstein, dirigent bij muziekverenigingen in Zuid-Limburg en Steven
Walker, dirigent van onder andere de
Koninklijke Harmonie van Horst.
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Aceera breidt uit
Na 10 jaar actief te zijn in de aspergewereld, gaat Aceera haar focus
verbreden.
Geïnteresseerden kunnen voor
deze en soortgelijke vragen terecht
bij Aceera groente en fruit. Per vraag
wordt de problematiek verhelderd
en wordt optimaal ingezet op het
maximale resultaat.
Naast Aceera als projectbureau is
het bedrijf ook kenniscentrum voor
asperges. Vanuit dit centrum zijn
producten ontwikkeld, waarbij de
verzamelde kennis wordt overgedragen aan de telers. Door middel van
workshops en bijeenkomsten is hier
in het verleden al veelvuldig invulling aan gegeven.
De roep om gedegen teeltgerelateerde en teeltgerichte (vak)
opleidingen is echter onverminderd.
Daarom opent Aceera training en
cursus begin september haar eigen
trainingsfaciliteit op de bestaande
locatie. Het trainingscentrum wordt
gebruikt voor bijeenkomsten, workDeze expertise wordt vanaf nu
ook ingezet om andere (vollegronds-) shops en trainingen en cursussen.
tuinbouwgewassen te ondersteunen. Het aanbod is divers, maar in alle
In het afgelopen jaar zijn hiervoor pi- gevallen gericht op de uitvoering in
de praktijk.
lots gedraaid met onder andere een
Voor een uitgebreid overzicht
nationale spruitencampagne en de
opzet van een regionaal handelsmerk van activiteiten en trainingen is een
trainingsbrochure opgesteld.
voor diverse vollegrondsgewassen.
Met de verbreding van activiteiHiermee werd voorzien in een
ten gaat voor Aceera een langgevraag die, zo blijkt, ook bij andere
koesterde wens in vervulling om alle
gewasgroepen leeft: Hoe kan ik
(vollegronds)telers en bijbehorende
meer halen uit mijn teelt, product
sector van dienst te kunnen zijn.
en/of sector?
Naast het asperge centrum wordt
gestart met activiteiten gericht op
de gehele (vollegronds-)tuinbouw.
Daarnaast opent het bedrijf na de
zomer een eigen trainingscentrum
voor trainingen en cursussen.
Aceera asperge centrum werkt in
teelt- en marktgerelateerde projecten om zo de Nederlandse asperges
positief te profileren, te promoten en
de teelt en ketengang te optimaliseren.
De productie en binnenlandse
consumptie hebben mede hierdoor weer een opgaande lijn. In de
afgelopen jaren is Aceera asperge
centrum uitgegroeid tot het expertisebureau voor deze sector.
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Rozenkeuring
De Rozenhof in Lottum staat tot en met zondag 26 juni in het teken van ‘De week van de Potroos’. Afgelopen
dinsdag werden alle ingezonden potrozen gekeurd in vier verschillende (WELKE?) categorieën. De beoordeling vond
plaats door een vaste keuring commissie (VKC). De prijsuitreiking van de VKC-keuringen is op vrijdag 24 juni om
14.00 uur in de Rozenhof. Diezelfde vrijdag wordt in Lottum een Euro-rozensymposium gehouden met vertegenwoordigers uit de rozenbranche uit binnen- en buitenland.

Aceera gaat haar
focus verbreden

Maar niet alleen de professionals
komen aan bod. Reguliere bezoekers
en liefhebbers van potrozen mogen de
‘koningin der bloemen’ ook beoordelen. Dit kan nog tot zondagmiddag 26
juni, tot 14.00 uur. De Week van de

Limburgs Mooiste
De Limburgse zender L1 TV besteedt zaterdag 25 juni uitgebreid aandacht aan de wielertoertocht Limburgs Mooiste. In een live-uitzending
worden vanaf 15.00 uur de 20.000 toerfietsers onthaald bij de finish in
Heerlen.

Potroos wordt zondagmiddag om 14.00
uur officieel afgesloten met muzikaal
concert door de Maaskapel uit Wessem
op de binnenplaats van Knöpkeshof,
nabij de Rozenhof. Een uur later, om
15.00 uur start de verkoop van alle

ingezonden potrozen aan publiek en
belangstellenden. De winnende roos
van de publieksjury wordt achteraf
bekend gemaakt. Uit de ingezonden
beoordelingen ontvangt de winnaar
een rozen-encyclopedie.

WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

In de live-uitzending besteedt de
zender ook uitgebreid aandacht aan de
prominenten-race, die dit jaar voor het
eerst verreden wordt. Wielrenners als
Michael Boogerd, Erik Dekker en Marc
Lotz rijden in een klein peloton een
soort Elfstedentocht over de Limburgse
heuvels.
Wielrennen is een belangrijk speerpunt in de sportprogrammering van de
zender. Naast live-uitzendingen rond
de Amstel Gold Race en de Hel van het
Mergelland, is ook de breedtesport een
belangrijk aandachtsgebied voor de

regionale omroep.
”Limburgs Mooiste is de laatste decennia uitgegroeid tot een echt icoon
voor de amateurfietsers”, zo zegt chef
sport Maurice de Heus. ”In dit soort
tochten vind je nog de essentie van
het wielrennen. Die is bij de finish van
de meeste gezichten af te lezen, dus
prachtig voor televisie.”
Het programma rond Limburgs
Mooiste is zaterdag 25 juni van 15.00
tot 17.30 uur. De presentatie is in handen van Maurice de Heus en Maurice
Jessen.
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Sèrumse Fiste
Na 10 jaar theater tour gooit organisator Sèrumse Fiste van ‘de wandeling vol theateracts’, die op zondag 17 juli
van start gaat, het over een andere boeg. Waar de deelnemers normaal gesproken op het Raadhuisplein midden in
Sevenum starten om zo na de tocht weer op het raadhuisplein terug te keren, zal de tocht dit jaar spannender zijn
door de inzet van bussen.
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NIEUW IN HORST !

1, 2 EN 3 JULI
STRAATFESTIVAL

Met de bussen worden de deelnemers op een plek iets verder dan
vijf kilometer van het Raadhuisplein
afgezet. Vanaf deze geheime plek
wandelen de deelnemers in groepen,
langs de grappigste theateracts en
over de mooiste paden terug naar het
Raadhuisplein. Hier wacht hen een
laatste afsluitende theateract, waarvan
ze onder het genot van een kopje

koffie of thee en een versnapering
kunnen genieten. De jongste deelnemers krijgen ook iets te drinken en te
snoepen.
Bij de wandeling zijn er vier
verschillende starttijden: 13.30 uur,
14.00 uur, 14.30 uur en 15.00 uur.
De organisatie van het evenement
adviseert deelnemers tijdig aanwezig
te zijn om vervelende vertragingen

te voorkomen. Kaarten zijn vanaf 25
juni te verkrijgen en kosten 7 euro in
de voorverkoop en 8,50 euro aan de
kassa.
Verkoopadressen zijn Primera en
IJssalon Lo Solé in Sevenum en café
Ummenthum in Kronenberg.
Kinderen jonger dan 6 jaar wandelen
gratis mee. Voor meer informatie
www.serumsefiste.com

Annie Sijbers uit
Sevenum geëerd
Tijdens een informeel etentje, waarvoor zij samen met haar echtgenoot was uitgenodigd, werd Annie Sijbers uit
Sevenum verrast met de zilveren Unicef-speld. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de heer Valks, voorzitter
van het Regionaal Unicef Comité Venray en omstreken.

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Linders
Linders

Annie Sijbers is al 25 jaar actief voor
Unicef. Zij beheerde in die jaren haar ‘eigen winkeltje’, waarin zij Unicefkaarten
en andere Unicefproducten aan de man

bracht binnen haar kennissen- en vriendenkring. Ruim één jaar geleden werd
zij getroffen door een zeer ernstig autoongeluk, waardoor zij haar activiteiten

op een lager pitje moest zetten. Haar
hart blijft echter kloppen voor Unicef
en de kinderen waarvoor zij zich al die
jaren heeft ingezet.
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Hegelsomse deelname Dag van de Architectuur
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt in Nederland de Dag van de Architectuur gehouden. Jeu van Helden
en Marlies Scheres stellen hun huis open voor geïnteresseerden die ideeën en inspiratie willen opdoen bij een
verbouwing. Jeu en Marlies hebben het huis van Marlies’ ouders grondig en verrassend verbouwd tot een
moderne villa. De openstelling van hun huis aan de Pastoor Debijestraat 56 in Hegelsom is op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 16.00 uur.

Huiskamer, het cafégedeelte van zaal
Debije in Hegelsom. Van Helden heeft
er het nieuwe bargedeelte gemaakt
en de wand in de grote zaal ingericht
en ontworpen. “Het café is zo ingericht
dat je er een huiskamergevoel krijgt.
Dat spreekt mensen aan”, aldus de
meubelontwerper en -maker.
Jeu werkt normaal gesproken alleen, maar bij grotere projecten werkt
hij samen met Jos Poels uit Meerlo.
Samen maken ze daarbij gebruik van
een werkplaats in Tienray. De Dag van

de Architectuur is inmiddels uitgegroeid
tot een jaarlijks terugkerend evenement. De Dag van de Architectuur
is een initiatief van de Bond van
Nederlandse Architecten (BNA) en
wordt georganiseerd in samenwerking
met onder meer lokale architectuurcentra, culturele instellingen, architecten
en vrijwilligers. Zij spannen zich gezamenlijk in om het grote publiek kennis
te laten maken met een interessant
aanbod van bijzondere gebouwen.
(foto: Jeu van Helden)

Documentaire OLS:

Van Grubbenvorst
naar Stokkem
De Limburgse tv-zender zendt een documentaire uit over de
Limburgse schutterswereld. Van Grubbenvorst naar Stokkem is een
terugblik op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) van vorig jaar,
dat uitging als een nachtkaars. De documentaire, gemaakt door
HölscherRTV, is zondag 26 juni te zien om 17.42 uur (met een herhaling
ieder uur).

eenvoud, rust en snelheid. Helemaal
af is de verbouwing echter nog niet.
Marlies: “We zijn in 2007 begonnen
met de verbouwing, maar de slaapkamer, de bijkeuken en het achterste deel
van de tuin moeten nog gebeuren.”

Volgens Marlies en Jeu zijn er tijdens
de verbouwing al vaker mensen een
kijkje komen nemen in hun huis. “De
meerwaarde zit ‘m in het feit dat
bezoekers geïnspireerd raken en ideeën
opdoen voor als ze zelf willen verbouwen”, zegt Marlies. Het openstellen van
hun huis voor een wat breder publiek
is een eenmalig gebeuren. “We staan
altijd open voor leuke projecten, maar
niet elk jaar, dan gaat het leuke er snel
vanaf.”
Jeu van Helden ontwerpt en maakt
alle meubels zelf. Onlangs nog was hij
druk bezig met de inrichting van De

Bezoekers kunnen
ideeën opdoen
Om een beeld te krijgen van
de manier waarop Jeu en Marlies
hun ideeën over wonen en werken
hebben verwezenlijkt, is een bezoek
aan de villa meer dan verhelderend.

22 t/m 25 juni 2011
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* Bij 2 verschillende merken geldt de korting op
de goedkoopste fles. Niet geldig in combinatie
met de whisky van de dag. Aanbiedingen
geldig zolang de voorraad strekt.

De whisky van de dag

W

WILLIAM LAWSONS
BALVENIE MALT DOUBLE WOOD
GLEN GRANT 10 YRS
GLENFIDDICH 12 YRS
J. WALKER BLACK LABEL
JACK DANIELS
AUCHENTOSHAN CLASSIC
OLD BALLANTRUAN
TOMINTOUL 16 YRS
TOMINTOUL OLOROSO
GLEN BRETON 10 YRS
CONNEMARA
THE GLENLIVET 12 YRS
BALLANTINE’S
JAMESON
FOUR ROSES
ABERLOUR 10 YRS
MANSION HOUSE
GLEN TALLOCH
DALWHINNIE 15 YRS
TALISKER 10 YRS
OBAN 14 YRS
GLENKINCHIE 12 YRS
CAOL ILA 12 YRS
CRAGGANMORE 12 YRS
GLEN GARIOCH FOUNDERS
RESERVE

Whis

Voor Jeu van Helden en Marlies
Scheres is de openstelling een logisch
vervolg op alle aandacht die er al voor
hun woning is geweest. Zo was hun
huis op 23 april van dit jaar te zien bij
het programma ‘Van kavel tot kasteel’
van RTL4. Hun uitgesproken ideeën
over wonen hebben ze samen met architect Loek Stijnen weten te realiseren.
Het merendeel van de werkzaamheden
ten behoeve van de bouw, interieur en
tuin hebben Jeu en Marlies zelf gedaan.
Vooral het verrassende gebruik van verlichting en eenvoudige materialen maken het huis tot een sterk concept van

Op zondag 11 juli 2010 werd
de schietwedstrijd van het OLS na
684 schoten beslist. Schutterij Sint
Elisabeth uit het Belgisch-Limburgse
Stokkem won het OLS na een lange
tweestrijd met het koninklijke schuttersgilde Sint Lambertus uit Helden.
Waar een OLS meestal uitgeschoten
wordt op zaterdagmiddag, viel de
beslissing nu op zondagmorgen om
kwart over elf. Van euforie was geen
sprake. De huldiging van de winnaar
vond plaats in een bijna lege feesttent. Ook bij de intocht in Stokkem
was er nauwelijks publieke belangstelling.

van de

HELE
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EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

Famous Grouse

Chivas Regal

Catto’s

Scotch Blended
Whisky
150cl

Premium Scotch
Blended Whisky
100cl

Rare old Scotch Whisky
met gratis hipflask
100cl

24.99 24.99 30.99 12.99
Weijs Herstraat 58 Horst tel. 077-3981463

W W W.UW TOPSLIJTER.NL Geniet, maar drink met mate

Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 22-06-11 t/m 25-06-11

Een goed georganiseerd OLS ging
daarmee uit als een nachtkaars.
De tv-documentaire van Grubbenvorst
naar Stokkem begint in een drukke
Grubbenvorster schutterswei en eindigt in de lege straten van Stokkem.
Met Marian Beelen (Sint Elisabeth
Stokkem), Marcel Maessen (Sint
Lambertus Helden), John Bannier
(verslaggever L1 Radio) en Jos
Michels (president OLS federatie)
blikt L1 TV terug.
Van Grubbenvorst naar Stokkem is
behalve op zondag 26 juni ook te zien
op zaterdag 2 juli vanaf 17.42 uur,
met daarna ieder uur een herhaling.
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Geslaagden gemeente Horst aan de Maas
Aan het Dendron College te Horst
zijn geslaagd na het eerste tijdvak:
VMBO theoretische leerweg
Linda Aarts, Grubbenvorst; Nicole
Aarts, America; Dirkje Aerts, Lottum;
Sjors Aerts, Sevenum; Lars Appeldoorn,
Horst; Fons Baeten, Sevenum; Robin
Baltussen, Grubbenvorst; Sanne
Bartsch, Horst; Margot Bastiaans, Horst;
Juul van Berlo, Horst; Joëlle Blom,
Grubbenvorst; Judith te Boekhorst,
Horst; Jens Bonten, Meerlo; Erik
Broers, Broekhuizenvorst; Niek Camps,
Broekhuizenvorst; Suela Camps,
Meerlo; Robin Claessens, Meterik; Rowi
Clevers, Grubbenvorst; Joris Coenders,
Horst; Stijn Coppus, Hegelsom; Juul
Coumans, Horst; Jim Cox, Horst; Steffan
Cox, Horst; Izabela Croonenbroek,
Sevenum; Froukje Derikx, Broekhuizen;
Roel van Dijck, Melderslo; Mike van
Dijk, Grubbenvorst; Manouk Driessen,
Horst; Hélène Duijf, Horst; Katja Duijf,
Horst; Sander Duijf, Broekhuizenvorst;
Maud Eekers, Grubbenvorst; Ingrid
Elbers, Horst; Loes Everaerts, Horst;
Stef Fleuren, Sevenum; Reini Franssen,
Broekhuizenvorst; Sander Freriks, Horst;
Paul Geurts, Kronenberg; Eef Goemans,
Broekhuizen; Ritchie Gruntjens, Horst;
Lisanne Haegens, Horst; Lotte Haegens,
Horst; Aniek Haenen, Meterik; Joost
Hagens, Grubbenvorst; Jelle van
Helden, Horst; Joyce Hendrix, Melderslo;
Koen Hendrix, Grubbenvorst; Manon

Hendrix, Melderslo; Fleur Hermans,
Meterik; Bregje Hermkens, Sevenum;
Veerle Hesen, Horst; Denise Heufs,
Kronenberg; Dennis Hoeijmakers,
Horst; Ilse Hoeijmakers, Horst; Koen
Hoeijmakers, Grubbenvorst; Lian
Hoeijmakers, Evertsoord; Kimberly
Hofmans, Horst; Jelle van den Homberg,
America; Kelly van den Homberg,
Meterik; Linda van Horck, Lottum; Lucas
Houben, Kronenberg; Nina Hoveling,
Grubbenvorst; Lars Jacobs, Meterik; Eef
Janssen, Kronenberg; Manon Janssen,
Lottum; Milan Janssen, Sevenum; Steef
Janssen, Sevenum; Bas Jenneskens,
Horst; Pim Jeurissen, Horst; Sem de
Jong, Meterik; Bram Joosten, Hegelsom;
Jenny Joosten, Horst; Moniek Josephs,
Horst; Dennis Juwett, Grubbenvorst;
Patricia Kaczmarek, Grubbenvorst;
Nina Keijsers, Horst; Tom Keijsers,
Horst; Rogier Klerkx, America; Jonne
Kleuskens, Melderslo; Laura Knipsael,
Meterik; Kristel de Lange, Meerlo;
Esmee Li, Melderslo; Amy Linders,
Grubbenvorst; Jur Linders, Horst; Lizet
Linders, Horst; Max Linders, Sevenum;
Ines Lindken, Horst; Sinnie Lok, Horst;
Michelle Maessen, Horst; Patrick
van Meijel, Meerlo; Stan Mennen,
Griendtsveen; Emy van der Molen,
Horst; Jurian Mooren, Swolgen; Vic
Mooren, Meerlo; Renske den Mulder,
Sevenum; Jeroen Mulders, Kronenberg;
Yannah van den Munckhof, Horst; Thijs
Nillesen, Hegelsom; Nazifa Noorzai,

Horst; Jaime O’Farrell, Swolgen; Amel
Omar, Horst; Viveka Oortman, Horst;
Joyce van de Pas, Horst; Frank Peeters,
Broekhuizenvorst; Robin Peeters,
Sevenum; Aniek Philipsen, Meterik;
Babs Raedts, America; Bram Reek,
Swolgen; Moniek Reinders, Melderslo;
Nikkie Reinders, Melderslo; Bo van
Rens, Grubbenvorst; Mark van Rens,
Melderslo; Denise Riswick, Horst;
Lotte Roefs, Horst; Kevin Rutten,
Melderslo; Bart Schouten, Sevenum;
Jop Schreurs, Sevenum; Stefan Seegers,
Grubbenvorst; Sharon Seuren, Horst;
Ilse Simons, Horst; Shirley Slaats,
Broekhuizenvorst; Jeroen Smedts,
Meterik; Billie Smeets, Swolgen;
Meggy van Soest, Lottum; Anouk
Spreeuwenberg, Horst; Bas Stappers,
Hegelsom; Frank van der Sterren,
America; Guus van der Sterren,
America; Matt van der Sterren, Horst;
Michelle van der Sterren, Horst; Cela
Straten, Grubbenvorst; Nina Straten,
Horst; Pleuni Tax, Horst; Saskia
Teegelbeckers, America; Bas Theeuwen,
America; Roy Theeuwen, America;
Ward Theeuwen, Meerlo; Davey
Thuijls, Grubbenvorst; Nicole Veekens,
America; Bas Verhaegh, Sevenum;
Frank Versleijen, Horst; Melanie
Voesten, Grubbenvorst; Fieke Vullinghs,
Kronenberg; Marijke Westerbeek, Horst;
Bas van Westerveld, Melderslo; Suzan
Willemsen, Horst; Sophie van Zegveld,
Horst

VMBO kaderberoepsgerichte
leerweg
Afdeling Bouwtechniek
Rico Bovée, America; Willem van
Enckevort, Sevenum; Dennis Jacobs,
Swolgen; René van Rengs, Horst
Afdeling Elektrotechniek
Patrick Cox, Meerlo; Jelle Driessen,
Melderslo; Jochem Jacobs, Oirlo; Rens
Philipsen, Sevenum; Joep Rutten,
Swolgen; Joep Sikes, America; Rik
Sillekens, Sevenum; Niels van Stiphout,
Hegelsom; Ivo Thielen, Melderslo; Tom
Verstraten, Broekhuizenvorst; Ron
Willemse, Meerlo
Afdeling Metaaltechniek
Aron Erps, Meerlo; Guus Sonnemans,
America
Afdeling Verzorging
Toby Bongers, Lottum; Freek van den
Brandt, Sevenum; Anouk Elbers, Horst;
Mickey Everaerts, Horst; Joost Franssen,
Horst; Diede Geurts, Horst; Pien
Gubbels, Horst; Jill Hoeijmakers, Horst;
Dewy Janssen, Sevenum; Sherwin
Jivareh, Grubbenvorst; Lisa Leupers,
Horst; Nika Martens, Sevenum; Ellis
Meijboom, Melderslo; Lizzy Naus,
Sevenum; Kelly Oerlemans,
Grubbenvorst; Claire Peters,
Grubbenvorst; Sjors Philipsen, Horst;
Shannen Sibering, Meerlo; Lina Steegh,
Horst; Ilja van der Sterren, Horst; Kiki

Wanten, Sevenum; Bryan Willems,
Meterik
VMBO basisberoepsgerichte
leerweg
Afdeling Bouwtechniek
Brain Baltussen, Horst; Iris Boom,
Broekhuizenvorst; Frank Coenen,
Melderslo; Bob Cornelissen,
Broekhuizen; Mark Groenen, Tienray;
Tristan Hermans, Broekhuizen; Glenn
Huijs, Horst; Joop Kusters, Swolgen;
Geert Lucassen, Sevenum; Yassine
Mighiss, Horst; Luuk van den Munckhof,
Horst; Marlon Oosterveen,
Grubbenvorst; Luuk Thielen, Horst;
Karlijn Verhoeven, Lottum; Nick van
Well, Swolgen
Afdeling Bouwtechniek,
Assistentenopleiding, MBO Niveau 1
Mike Derks, Tienray
Afdeling Elektrotechniek
Kevin Gooren, Broekhuizen
Afdeling Metaaltechniek
Luuk van Gerven, Swolgen; Stan
Hermse, Lottum; Peter Reijnders, Horst;
Ron Verlinden, Horst
Afdeling Verzorging
Daisy van Berlo, Sevenum; Nicole
Boekestijn, Horst; Lisa Faessen,
Grubbenvorst; Robin Hagens, Horst;
Yvon Heijligers, Broekhuizen; Marlou
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Hermans, Grubbenvorst; Wendy
Hermans, Grubbenvorst; Michelle
Horváth, Kronenberg; Kim Houwen,
Horst; Jesse Huberts, Horst; Mandy
Huijs, Kronenberg; Loes Jacobs,
America; Jill Janssen, Melderslo; Faye
van de Kerkhof, Meerlo; Cheyenne Klok,
Tienray; Nick Maas, Horst; Chantal van
Ooijen, Melderslo; Kim Peeters, Horst;
Jeffrey Philipsen, Horst; Ard Swinkels,
Horst; Maud Theeuwen, Horst; Karlijn
Tissen, Broekhuizenvorst; Wessel
Verheijen, Horst; Sofie Verstegen,
Sevenum; Mees Vriens, Horst; Renske
Wijnen, Kronenberg; Floor Willems,
Sevenum; Laura de Zeeuw, Sevenum
NIL diploma
Ron Verlinden, Horst
HAVO
Lizzy Aerts, Meterik; Wouter Aerts,
Horst; Siham Affar, Horst; Yvonne
Alards, Melderslo; Amber Angenent,
Horst; Birgit Beckers, Horst; Ruud
Beerkens, Hegelsom; Jeffrey van den
Bekerom, Horst; Teun Berings, Tienray;
Anne Van den Beuken, Horst; Fieke
Beurskens, Broekhuizenvorst; Jimmy
Blom, Grubbenvorst; Mark Bongers,
Grubbenvorst; Daan van den Brandt,
Lottum; Jelle Buijssen, Sevenum;
Sophie Cleuren, Hegelsom; Roy Cleven,
Tienray; Loek Cox, Horst; Ron Cuijpers,
Horst; Liza Diamantatos, Grubbenvorst;
Lydia Dorssers, Sevenum; Max
Douven, Horst; Gijs Driessen, Horst;
Yvette Drissen, Sevenum; Sander
Elbers, Horst; Rianne van Enckevort,
Kronenberg; Laura Geerarts,
Tienray; Michelle Geurts, Melderslo;
Auke Gielen, Horst; Moniek Gommans,
Grubbenvorst; Frans Goumans,
Meerlo; Simon Gruntjens, Horst;
Nikki van Helden, Broekhuizenvorst;
Kim Hermans, Meterik; Lotte
Hermsen, Swolgen; Tim Hodzelmans,
Swolgen; Daan Hoeijmakers, Horst;
Josien Hoeijmakers, America; Maud
Hoeijmakers, Grubbenvorst; Anouk
Holtackers, America; Koen Houben,
America; Yvonne Huijs, Horst; Kelly
Jacobs, Melderslo; Jessie Janssen,
Swolgen; Willem Janssen, Horst; Juul
Jenneskens, Lottum; Steffie Joosten,
Horst; Chérel Keijsers, Tienray; Remi
Keijsers, Hegelsom; Bram Keiren,
Melderslo; Bart Kellenaers, Hegelsom;
Joris Kersten, Sevenum; Ankie
Kleuskens, Melderslo; Bo Kleuskens,
Horst; Eva Kleuskens, America;
Marleen Korb, Horst; Bram Kuijpers,
Horst; Emiel Kusters, Hegelsom;
Sandra van Leeuwen, Melderslo; Kim
Lenssen, Hegelsom; Ruud Linskens,
America; Teun Lucassen, America; Rik
Miltenburg, Tienray; Jarno Mooren,
Meterik; Pip van den Munckhof, Horst;
Yasmine Najja, Horst; Floor Nelissen,
Sevenum; Marloes Nogarede, Horst;
Max van Oijen, Horst; Stan van de
Pas, Melderslo; Violéta Peeters, Horst;
Jill Philipsen, Horst; Josien Raedts,
Sevenum; Dawood Rasouli, Sevenum;
Freek Reijnders, Horst; Jolieke Reinders,
Grubbenvorst; Anne van Rengs, Horst;
Willem van Rengs, Meterik; Marc
van Rens, Hegelsom; Teun van Rens,
Horst; Puck Rijs, Swolgen; Linda
Rouwens, Horst; Boy Rutten, Swolgen;
Eva Schlooz, Sevenum; Anne van der
Schoot, Hegelsom; Amy Schreurs,
Grubbenvorst; Jaimy Seuren, Lottum;
Nicole Seuren, Broekhuizenvorst;
Rob Seuren, Broekhuizenvorst; Don
Siebers, Grubbenvorst; Moniek Sijbers,

Sevenum; Ben Spreeuwenberg,
Lottum; Lydie Van der Sterren,
Hegelsom; Bram Steyn, Grubbenvorst;
Martijn de Swart, Swolgen; Jeamie
Swinkels, Horst; Lisa Teluij, Lottum;
Stan Theeuwen, Swolgen; Sietske
Thijssen, America; Natascha Thissen,
Sevenum; Odette Vallen, Hegelsom;
Nicky van de Ven, Lottum; Tamara van
de Ven, Lottum; Guus Verbeek, Lottum;
Joost Vermeeren, Sevenum; Jolien de
Vreede, Horst; Robin Vullings, Sevenum
Atheneum
Renée Aarts, America; Sjuul Aerts,
Sevenum; Wouter Ambrosius, Meterik;
Etienne Baghuis, Grubbenvorst;
Kevin van den Bekerom, Horst; Kevin
van Berlo, Meterik; Judith Bouten,
Meterik; Jody Brouwers, Swolgen;
Lisa Cornelissen, Meerlo; Joep
Cox, Horst; Giel Craenmehr, Horst;
Kris Derks, Sevenum; Milou Derks,
America; Eef van Dongen, America;
Freek Drissen, Sevenum; Bart van
Eekelen, Grubbenvorst; Arjan van
Enckevort, Sevenum; Pleuni Franssen,
Broekhuizenvorst; Bram van Gasteren,
Sevenum; Niels van Gerven, Horst;
Kim Geurtjens, Horst; Willem Gielen,
America; Jorrit Gommans, Sevenum;
Dion van Helden, Lottum; Jolanda van
Helden, Melderslo; Ellen Hendriks,
Horst; Maarten Hermans, Melderslo;
Niels Houwen, Meterik; Guus Jacobs,
Meterik; Fleur Janssen, Kronenberg;
Lieke Janssen, Horst; Tom Jenniskens,
Meterik; Andong Ji, Meterik; Wouter
Joosten, Horst; Mehmet Ali Kocaman,
Horst; Karin Lenssen, Hegelsom; Anne
Lucassen, Swolgen; Martijn Merks,
Tienray; Raggy Minten, Horst; Jesper
van den Munckhof, Meterik; Guus
Nabben, Meerlo; Suzanne van de Pasch,
Horst; Wim Raedts, Sevenum; Berton
van Rens, Hegelsom; Rob van Rens,
Horst; Joren van de Rijdt, Sevenum;
Bram Roefs, Horst; Maarten Roeterink,
Horst; Chrissy Scheepers, Horst; Rik
Schreurs, Sevenum; Dennis van Soest,
Melderslo; Arjan Stappers, Hegelsom;
Ron Stoop, Sevenum; Karlijn Thielen,
Lottum; Rob Vervoort, America; Stijn
Vullings, Melderslo
Gymnasium
Marloes Beijers, Horst; Michal
Czerwinski, Sevenum; Nienke van
Dooren, Broekhuizenvorst; Esther
Hagens, Grubbenvorst; Joris Janssen,
Horst; Nadie Janssen, Horst; Arno Poels,
Melderslo; Guille Portal, Horst; Laura
Rozing, Horst; Nika Schatorje, Horst;
Aniek Smedts, Horst; Sjuul Stax, Horst
Door een fout in de levering van de
examens tekenen hebben de volgende
VWO-leerlingen het examen nog niet
volledig kunnen afronden:
Atheneum
Paul Bosman, Tienray; Nina
Brouwers, Lottum; Sandra van Gasteren,
Sevenum; Daphne Hermans, Horst; Kris
Hoeijmakers, America; Mieke Janssen,
Sevenum; Marjolein van den Munckhof,
Lottum; Marjolein Selen, Kronenberg;
Desmond Spreeuwenberg, Hegelsom;
Rowan Straten, Horst; Ruud Tacken,
America; Sara Vaessen, Sevenum; Milou
Verheijen, Hegelsom; Jill Vervoort,
America; Jeroen Wielens, Horst; Vivian
Wijnen, Sevenum
Gymnasium
Ruud Jilesen, Leunen; Malou van

Rooij, Horst; Hilde Spreeuwenberg,
Melderslo; Tessy Vermeeren, Sevenum
Aan het Citaverde te Horst zijn
geslaagd na het eerste tijdvak:
Leerwerktraject
Ron Kleuskens, America; Beer
Peters, Horst; Clim Nelissen, Horst
VMBO basisberoepsgerichte
leerweg
Ellen van Rooij, Sevenum; Lynn
Huijs, Lottum; Chevenne Maassen,
Horst; Rien Rops, Evertsoord; Melissa
Brandigt, Horst; Jody van Meijel, Horst;
Dennis Goossens, Sevenum; José van
den Munckhof, Meterik; Willem Vissers,
America; Sjuul Vervoort, Sevenum; Rick
Kellenaers, Hegelsom; Noël van Asten,
Horst; Daisy Kleuskens, America; Sanne
van Riemsdijk, Grubbenvorst
VMBO kaderberoepsgerichte
leerweg
Arno Weijs, Horst; Chris Hegger,
Melderslo; Lianne Deckers, Melderslo;
Marieke Ermers, Kronenberg; Loek
Alards, Melderslo; Shauny Lamberts,
Grubbenvorst; Mendy van Ooijen,
Hegelsom; Marco Koot, Horst; Jorn
Philipsen, Evertsoord; Juul Heldens,
Grubbenvorst; Stan van de Munckhof,
Kronenberg; Lotte Lenssen, Horst

Uw kind onzeker?
Uw kind gepest?
Woensdag 7 september begint
in Horst weer de cursus

Sociale Weerbaarheid
’n Goed begin van
‘t nieuwe schooljaar!

15.45-16.45 u : 9-12 jaar
17.00-18.00 u : 6-9 jaar
Info en opgave:
Michaële de Vreede
06-12560963
www.devreedetrainingen.nl

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

het beste onderhoud voor airco en cv

Deze week de laatste
asperges van het seizoen!

VMBO Gemengd theoretische
leerweg
Lisan Meijers, Horst; Maud van
Lier, Sevenum; Sophie Kleeven, Horst;
Charlie Verkoelen, Horst; Roy Janssen,
Horst; Robin Keiren, Grubbenvorst;
Teun Vestjens, Sevenum; Freek Wijnen,
Sevenum; Claudia Kusters, Horst;
Annemarie Hendriks, Lottum; Suryana
Horijon, Horst; Caroline Linskens,
America; Linda Nottelman, Horst;
Thessa Philipsen, Sevenum; Michellen
Jansen, Grubbenvorst; Freek van Dijk,
B02217_Wingerd_Adv104x48.indd
Sevenum

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer
T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl
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Aan de Instelling Voortgezet
Onderwijs te Deurne zijn geslaagd na
het eerste tijdvak:
Deelschool Hub van Doornecollege
Basisberoepsgerichte leerweg
Mathieu van de Mortel, Griendtsveen
VMBO basisberoepsgerichte
Leerweg
Jordi Holtackers
Deelschool Alfrinkcollege
Gemengde Leerweg
Lisa van, Asten , Griendtsveen
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Stacey van Assema, Griendtsveen;
Hans van den Broek, Griendtsveen
Deelschool Peellandcollege
HAVO
Loek Meulendijks, Griendtsveen
Aan het St. Willibrord Gymnasium
te Deurne zijn geslaagd na het eerste
tijdvak:
Theuntje Vullings, Horst
De geslaagden van de scholen die
zijn aangesloten bij onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken worden
pas na het tweede tijdvak bekend
gemaakt.
De geslaagden van het Raayland
College in Venray worden pas na het
tweede tijdvak bekendgemaakt.

Vrijdag 24 juni
”dirTY FridaY”
jop VErbErnE
LuckY donE gonE
Sanjo
uiTgEbrEidE
Lunch/dinEr
borrELkaarT
onS TEam bEdiEning
zoEkT coLLEga’S
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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De onbekende man is terecht
Een maand gratis huur
voor acht gouden huurders Toon Oomen uit
Acht gouden huurders van Wonen Limburg zijn op vrijdag 10 juni verrast met een cadeaucheque ter waarde van
één maandhuur. Monique Regli, woonadviseur bij Wonen Limburg: “Een beloning voor vijftig jaar trouw huurderschap.”

Melderslo krijgt
zijn melkbus terug
In de HALLO-editie van 19 mei jongstleden stond een oproep van
Siena Roeffen. Zij had jaren geleden een foto gekregen om op een
melkbus te schilderen. Dit was er nooit meer van gekomen, maar ze had
geen naam, laat staan gegevens, van deze man. Siena had echter wel
een foto, en ze had de man wel enkele keren zien fietsen in de buurt van
Melderslo. Hij had wit haar, droeg een groene jas en een pet.

Een cheque voor een maand gratis huur voor de jubilarissen
Onder het genot van koffie met
vlaai maakten de jubilarissen kennis
met elkaar en verhalen uit het verleden
kwamen al snel naar boven. Het innen
van de huur in vroegere tijden was
onderwerp van gesprek. Een van de
jubilarissen: “Vijftig jaar geleden kwam
een medewerker van de gemeente de
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huur ophalen: 1,50 gulden per week.
En hij kwam niet aan de voordeur, maar
gewoon achterom. Toen was het nog
heel gewoon om aan de straat te gaan
zitten om samen met je buurtgenoten
de week door te nemen, dat gebeurt
nu niet meer zoveel.” De meeste
huurders willen nog lang in hun woning
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10%
korting

Ga naar www.vervoernaarvliegveld.nl
om direct uw ritprijs te berekenen
en uw rit te boeken.

blijven wonen en de verjonging in hun
straat vinden ze prettig: “Dat houdt ons
jong en levendig”, aldus een van de
huurders.
Kent u ook zo’n trouwe huurder?
Neem dan contact op met Wonen
Limburg in Horst. Zij beloont al haar
gouden huurders met een cheque.
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Hallo Horst 50 x 48 mm

VERSLEIJEN OIRLO

Barbecue’s

Deze omschrijving klonk veel
inwoners van de gemeente bekend
in de oren. De voetballer op de foto is
tientallen keren herkend. De redactie
van HALLO ontving enorme aantallen mailtjes alsof het een prijsvraag
betrof. Ook kreeg Siena op haar werk,
basisschool De Brink in Melderslo,
tientallen reacties van kinderen,
ouders en Melderslonaren die even
de school binnenstapten om Siena te
helpen. De reacties waren eensgezind: de voetballer op de foto is Toon
Oomen. Samen met HALLO bracht
Siena de melkbus terug naar Toon,
die nog steeds in Melderslo woont.
Toon doet met een grote lach op
zijn gezicht de deur open: hij herkent
Siena nog. Het gesprek gaat meteen
over die ontmoeting jaren geleden.
“Ik heb toen beloofd dat ik nog een
keer terug zou komen naar het winkeltje van Siena”, vertelt Toon, “want
ik kwam altijd naast Broekhuizen als
we over de Maas naar Duitsland voeren.” Het eerste dat Siena doet is zich
verontschuldigen waarom de foto
nooit op de melkbus is gekomen.
Maar dat maakt Toon niks uit: “Ik bin

allang blie daat ge dit dut, vrouwke.”
Siena is er inmiddels achter gekomen dat Toon een voetbalbekendheid was en is in de omgeving. Zo
reageerde Sef Schoeber naar HALLO:
“Toon was een rustige, beschaafde
speler, technisch goed onderlegd en
gezegend met een keihard schot in
het rechterbeen.” Maar ook tegenwoordig is Toon nog regelmatig op
het voetbalveld te vinden, volgens
A-speler van RKSV Melderslo Luuk
Meijboom. In de sportkantine van de
voetbalvereniging kreeg Toon dan
ook enorm veel reacties op Siena’s
oproep in het weekblad. Toon: “Ze
zeiden ineens allemaal: ‘Toon je staat
in de krant!’ of ‘Heb je je melkbus al
terug?’ En ik werd door verschillende
mensen gebeld of ze kwamen op
de koffie. Ik heb nooit meer aan die
melkbus gedacht.”
Toch is Toon blij dat hij zijn
melkbus nu terug heeft. De foto van
een voetballende Toon die ooit in
de krant stond hangt ingelijst aan
de muur. En met al die reacties voelt
Toon zich stiekem best een beetje
beroemd.

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Castenrayseweg 14 Oirlo

|

www.versleijen.com

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl
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Demodag
Tinails &
Beauty Horst

Starters
in de regio

Tinails & Beauty in Horst houdt
op 28 juni van 10.00 tot 19.00 uur
een demodag. Tinails & Beauty is
een concept waar nagelstyliste,
pedicure, schoonheidsspecialiste
en visagiste onder een dak
werken. Op de demodag zullen
van deze behandelingen demonstraties worden gegeven. Tinails
& Beauty is gevestigd aan de
Venrayseweg 89 in Horst.

Bedrijf
Bas4Cars
Eigenaar Bas van Driel
Adres
Jacob Poelsweg 15
5966 RA America
Telefoon 077 464 11 20
E-mail
info@bas4cars.nl
Website www.bas4cars.nl
Sector
garagebedrijf, reis,
lifestyle en outdoor
accessoires
Start
1 februari 2011

Tinails & Beauty combineert een
groothandel en opleidingsinstituut
op het gebied van nagel(styling)
met een schoonheidsspecialiste, pedicure en visagiste onder één dak.
Het bedrijf verzorgt lessen die deels
gegeven worden door bekende
gastdocenten op het gebied van
naildesign.
De allround opleidingen
worden verzorgd in samenwerking met Creative Nail Design en
zijn onderdeel van een landelijke
samenwerking. Ze behoren tot het
Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
en worden afgesloten met een landelijk examen en met een internationaal erkend vakdiploma.

Activiteiten
Onderhoud, reparatie, apk voor
alle personenauto’s. In- en
verkoop van voertuigen.
Specialisatie is tuning van
voertuigen en 4x4 voertuigen.
Verkoop van accessoires voor
reizen en outdooractiviteiren,
zoals daktenten, kookatributen,
stoelen, tafels ect. Organiseren
van off-road activiteiten.

Bas4Cars

Wonen Limburg schenkt
2.500 euro voor herstel carillon
Grubbenvorst
Ger Verstegen, vestigingsmanager van Wonen Limburg in Horst, heeft afgelopen maandag 20 juni een
cheque van 2.500 euro overhandigt aan Sraar Voesten van het Carillon Comité Grubbenvorst.
Mede door deze financiële bijdrage is het mogelijk om het carillon te herstellen en het een mooie plek te
geven in het park van het Ursulinenklooster in Grubbenvorst. Naast Wonen Limburg hebben Grubbenvorster
inwoners zelf ook geld geschonken en werd er een grote loterij georganiseerd.

Mind & Body Care
gratis goodiebag met leuke aanbieding
en maak kans op een gratis behandeling!

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

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Doelgroep
Mensen met passie voor auto’s
en avonturen.
Onderscheidend vermogen
Passie voor auto’s en klanten.
Op 1 februari 2011 zijn Alex
Vullings en Bas van Driel
gestart met het in praktijk
brengen van hun passie voor
auto’s. Alex heeft als specialiteit motor-tuning en Bas heeft
als passie 4x4 voertuigen.
Ondanks hun jeugdige leeftijd
hebben beiden al veel ervaring
in het garagebedrijf. Alle
merken auto’s, jong of oud, ze
hebben er passie voor.
Voor de meer avontuurlijke
bestuurders hebben zij allerlei
accessoires. In de showroom en
op de website worden de
artikelen die Bas4Cars levert
getoond. Mensen die hun
voertuig aanpast willen hebben
voor een lange avontuurlijke
reis, Bas4Cars kan het. Of het
nu een tweewiel of vierwiel
aangedreven auto is.
Voor een apk-keuring heeft
Bas4Cars alle kennis en
apparatuur in huis. Een hypermoderne remtestbank voor
zowel tweewielig als vierwielig
aangedreven voertuigen.
Oldtimers, moderne nieuwe
auto’s, electronische storingen,
onwillige motoren, ieder
probleem is een uitdaging
vanuit onze passie voor auto’s.
Bas4Cars is een Bovag-bedrijf.
Voor een apk-keuring, voor een
reparatie, voor meer motorvermogen, voor aankoop van een
nieuwe of een gebruikte auto,
voor een daktent, voor outdoor
cooking, voor de reguliere
beurt aan uw auto staat
Bas4Cars voor u klaar!

•
•
•
•
•

Full HD beeldkwaliteit.
3 ms reactie snelheid.
Krachtige geluidsweergave.
USB 2.0 aansluiting.
Ziggo geschikt.

LED TV

699

TOPPER!

= 37 inch

94 CM

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

Koop nu. Betaal in 2013*

499

= TOT 40% ZUINIGER

Spraakbesturing, de bestemming inspreken.
Geavanceerde rijstrookaanwijzigingen.
IQ Routes™ technologie.
Kaarten voor west- en oost-Europa.

2.1-kanaals Digital Surround Sound.
HDMI met upscaling van DVD’s.
Digitale S-Master-versterker.
Geïntegreerde FM-tuner met RDS.
MP3 afspelen via USB aansluiting.

=
GOED GETEST

•
•
•
•
•

2.1 HOME CINEMA SET
280 WATT

•
•
•
•

NAVIGATIESYSTEEM
OOST + WEST EUROPA

AANRADER!

249

399

179

OP=OP!

166

249

Grootste partijen, scherpste prijzen. Speciaal voor u ingekocht!!!

PARTIJ-KNALLERS

Mét deskundig advies
én Super-Service

ijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 26 juni 2011).

14

.
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GROOT ASSORTIMENT
KOEL/VRIES TEGEN
HAARSCHERPE PRIJZEN

6

17

.
L
8

WASAUTOMAAT
VANAF € 249

399

Starttijdkeuze.
Resttijd weergave.
Diverse wasprogramma’s.
Aquastop.
Zuinige energieklasse A+.

Inhoud koelgedeelte: 178 liter.
Inhoud vriesgedeelte: 68 liter.
3 transparante vriesladen.
Glazen draagplateaus.

Koop nu. Betaal in 2013*

299

•
•
•
•

ENERGIEKLASSE A

246 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE

SYNN-LUX

Koop nu. Betaal in 2013*

385

GARANTIE

JAAR

3

499

SUPER ZUINIG!

•
•
•
•
•

6 KILO INHOUD

ENERGIEKLASSE A+

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.

= 15.6 inch

10

€ 828,95

€ 328,95

Totale prijs
van het
krediet

€ 1.500

€ 500

Kredietlimiet

€ 45

€ 15

Maandlast

15,0%

15,0%

Effectieve
rente op
jaarbasis

43

43

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 1.913,04

€ 637,68

Totale prijs
van het
krediet

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

Koop nu. Betaal in 2013*

499

349

WEBCAM

Koop nu. Betaal in 2013*

VENRAY
Merseloseweg 7-11
(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

HORST
Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

* 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.

10
4,7%

Looptijd
in maanden
13,5%

Effectieve
rente op
jaarbasis*

€ 799 € 29,95

Eenmalige
kredietvergoeding
€ 299 € 29,95

Kredietsom

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

399

Koop nu. Betaal in 2013*

279
299

• AMD Athlon II Dual-Core P340 processor (2.4 GHz),
320 GB harde schijf, 2 GB DDR3 RAM intern geheugen.
• AMD Radeon HD4250 shared videogeheugen.
• HDMI, 5-in-1 card reader, 1.3MP webcam.

NOTEBOOK

INTERN GEHEUGEN

HARDE SCHIJF

12 couverts, 5 programma’s.
Starttijduitstel 3, 6 of 9 uur.
Eenvoudige draaiknopbediening.
Verstelbare bovenkorf.

320 GB 39.6
CM
2 GB

•
•
•
•

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA

=
GOED GETEST

•
•
•
•

CONDENSDROGER
6 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. P

m220611

15

16

en zo
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GEPLUKT Wilbert Alards

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.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
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.

Franse
uiensoep
met Gruyère
crostini
Benodigdheden:
50 gram boter
750 gram uien, in dunne ringen
gesneden
2 tenen knoflook, fijngehakt
45 gram bloem
2 liter runder-of kippenbouillon
250 ml witte wijn
1 laurierblad
2 takjes tijm
zout en peper
12 sneetjes stokbrood
100 gram Gruyère, geraspt
Bereiding:
· smelt de boter in een pan met
dikke bodem en voeg de ui toe;
· bak de ui op laag vuur onder af
en toe roeren 25 minuten of
totdat de uien diep goudbruin
zijn en beginnen te karamelliseren;
· voeg de knoflook en de bloem
toe en blijf 2 minuten roeren;
· voeg nu langzaam en al
roerend de bouillon en de wijn
toe en breng aan de kook;
· voeg het laurierblad en de
takjes tijm toe en breng op
smaak met zout en peper;
· doe een deksel op de pan en
laat 25 minuten zachtjes
pruttelen;
· verwijder het laurierblad en de
takjes tijm en proef of de soep
goed van smaak is;
· verwarm de grill voor;
· rooster de sneetjes stokbrood,
verdeel ze over de soepkommen en schep de soep erover;
· bestrooi met geraspte Gruyère
kaas en zet de soep onder de
grill tot de kaas goudbruin en
gesmolten is. Dien onmiddellijk
op.

In januari 2009 emigreerde het gezin van Wilbert en Margo Alards uit Horst naar Australië. Onlangs waren ze voor
enkele weken terug op vaderlandse bodem. Bij toeval had onze HALLO-verslaggever een ontmoeting met de 43-jarige
Wilbert, die deze week Geplukt wordt.
Wilbert is geboren in Melderslo en
verhuisde na zijn huwelijk met Margo
(41) naar Horst. Het stel heeft twee
dochters, Anne van 10 en Sophie die 8
jaar oud is. “Wij wonen in Kiama, dat is
ongeveer twee uur rijden ten zuiden van
Sydney. In Australië wordt afstand in tijd
en niet in kilometers uitgedrukt. Margo
is werkzaam als finance-manager bij
een groot entertainmentcomplex. Ikzelf
ben van oorsprong fysiotherapeut maar
werk slechts af en toe parttime als massagetherapeut en doe daarnaast veel
vrijwilligerswerk. Op school help ik twee
dagen in de week mee met de lessen
engels en wiskunde”, zegt Wilbert.
Over het plaatsje Kiama spreekt
Alards niets dan lof. “Kiama is een relatief kleine plaats met 12.000 inwoners,
inclusief de kerndorpen. De plaats heeft
z’n dorpse charme en karakter nog behouden en ligt qua klimaat erg gunstig,
warme maar verdraaglijke zomers en
zachte winters. In Australië maak je niet
overal de vier seizoenen, winter, lente,
zomer en herfst mee zoals in Nederland.
In Kiama zijn die seizoenen er wel,

maar in mildere vorm. Dat vind ik wel
aangenaam. Verder heeft Kiama alle
voorzieningen en winkels die nodig zijn
in het dagelijkse leven.”
De familie Alards emigreerde naar
deze plaats in Australië omdat Wilbert
en Margo daar jaren geleden tijdens
een vakantie geweest waren en er
meteen een goed gevoel bij hadden.
Met name de ruimte, het weidse landschap en het klimaat sprak hen aan.
Wilbert en Margo zien in Australië een
land met veel mogelijkheden, niet alleen voor henzelf maar vooral ook hun
twee dochters.
In z’n vrije tijd is Wilbert vaak te
vinden in de natuur. Hij wandelt graag
en is avontuurlijk ingesteld. Wanneer
hij de kans krijgt beklimt hij regelmatig
rotsen en onderzoekt hij grotten die er
volgens hem genoeg te vinden zijn in
Australië. Sporten is eveneens een van
zijn hobby’s. Mountainbiken, klimmen,
hardlopen en zwemmen in zee. “Het
leuke aan deze vorm van sport bedrijven
is dat ik die gemakkelijk zelf kan inplannen”, zegt hij.

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.
Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

Uitgaan doen Wilbert en Margo niet
vaak. De kinderen zijn nog te jong om
alleen te laten en dat willen Margo en
Wilbert ook niet. Die enkele keer dat
ze wel met z’n tweetjes uitgaan, staat
een etentje of een bioscoop op het
programma. Een avondje genieten van
Sydney by night hoort daar ook bij.
Op de vraag welke veranderingen in Horst hem opvallen na 2,5 jaar
afwezigheid, zegt hij: “In Horst is er
niet zoveel veranderd. De mensen zijn

gelukkig hetzelfde gebleven. Ik vind
wel dat de make-over van het centrum
met de ontstane terrassen een positieve
impuls heeft gegeven aan de uitstraling
van Horst. De sfeer van Nederlandse,
Limburgse of Horster gezelligheid is er
in Kiama niet. Dat gezellige uitgaan,
een terrasje pikken of een bruine kroeg
kennen ze daar niet zo. Wat ik ook mis
in Australië is het echte kerstgevoel. De
dagen zijn ook rondom Kerstmis lang,
licht en warm. Misschien ontneemt dat
ons wellicht een kerstgevoel.”
Maar ondanks dat heeft hij het
prima naar z’n zin in Kiama. Hij heeft
met zijn gezin een sterke band die alleen maar sterker is geworden omdat
ze in de eerste tijd na de emigratie op
elkaar aangewezen waren. Over zijn
echtgenote zegt hij: “Margo is een
vlotte, zelfstandige vrouw. We zijn altijd
elkaars rechterhand en beste vriend/
vriendin geweest. Zij vult mij aan
waar nodig en andersom. Dat is een
voorwaarde om een emigratie succesvol
te laten verlopen.” Op de vraag naar
zijn meest gedenkwaardige dag is zijn
antwoord klip en klaar: “De dagen van
de geboorte van onze twee dochters.”
Wilbert, Margo, Anne en Sophie
Alards zijn weer terug in Kiama na een
vliegreis van veertig uur. Hun dagelijkse
leven in Down Under hebben ze inmiddels weer opgepakt.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Vriendengroep Stront Niks organiseert Strontpop

Strontpop wuurt geweldig echt en hit,
kán daat d’r wal en luchtje a zit.
Mar ’t blieft d’r fris,
Wette woar ’t is?
In de oape lucht, da’s gojje shit!
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opinie 17

Bespreking Poll week 23

Ook voor een rondrit van een eindexamengala mag de Venrayseweg even dicht
84% van de stemmers is het eens en 16% is het oneens met de stelling.
Dorry Versleijen uit Horst vindt dat het geen probleem moet zijn om de weg af te
sluiten. “Als de weg twee dagen dicht kan voor het festival Cambrinus Kunst en de
Buren en zelfs één uur voor het maken van een promotiefoto, dan mag dat voor
de rondrit ook”, aldus Dorry. Bij een vorige galaoptocht kregen ze te horen om
vooral niet te toeteren of harde muziek te draaien. De broedende vogels zouden

daar namelijk weleens last van kunnen krijgen. Ze vraagt zich af of de vogels dan
geen hinder ondervinden van het festival Birdman en Alcatrazz. Toos, eveneens
uit Horst heeft genoten van de optocht, maar het einde was in haar ogen een afknapper. “Het laatste stuk moesten de feestvierders te voet of met het geregelde
vervoer naar feestzaal Froxx afleggen. De vorige jaren vond ze de aankomst aan
de voordeur, veel sfeervoller”, zegt Toos. ”De Horster jeugd verdient beter.”

Ik erger me aan reclameborden langs de openbare weg
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Alle eigenaren van illegale reclameborden aan weerszijde van de snelweg
A73 bij Horst zijn door de gemeente Horst aan de Maas verzocht om deze binnen
een aantal weken te verwijderen. De gemeente geeft aan dat het om een vijftiental borden gaat, waaronder het bord van actiegroep Behoud de Parel. Volgens
de gemeente is er de afgelopen jaren een wildgroei aan reclameborden bij de
A73 ontstaan. Met het oog op de Floriade 2012 wil de gemeente de borden, die
volgens haar het landschap ontsieren, verwijderen.
Het is niet toegestaan om zomaar een reclamebord te plaatsen, daarvoor is
een vergunning nodig van de lokale, provinciale of Nederlandse overheid. Dit is

E-Bike

afhankelijk van waar het reclamebord staat. Naast het ontsieren van de omgeving, leiden de reclameborden weggebruikers af door opvallende kreten en
kleuren. Terwijl sommige gebieden daar juist wel van opfleuren.
Een reclamebord langs de weg is een prima mogelijkheid om de boodschap
van bijvoorbeeld een commerciële onderneming, ideële stichting of actiegroep
over te brengen op weggebruikers. Naast radio, televisie, internet en een gratis
nieuwsblad is een reclamebord bij uitstek geschikt om voorbijrazende automobilisten te wijzen op aanbiedingen in de omgeving waar zij doorheen rijden. Toch is
niet iedereen gecharmeerd van deze advertenties in het weiland. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > De toepassing van glasvezel biedt voordelen voor de gebruikers
in Horst aan de Maas > eens 75% oneens 25%

Airco?

Lekker koel

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

as.nl
s op tomm

Kie

úw model

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.
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 scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen

het beste onderhoud voor airco en cv

Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

DE 3VROUWEN

Voor onze receptie zijn wij op zoek naar:

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

Een enthousiaste receptionist(e)
m/v (parttime circa 20 uur p/w)
Uw profiel:
• MBO-niveau, event. toeristische opleiding
• Is zelfstandig en kan/durft verantwoordelijkheden op zich te nemen
• Een service-gerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden
• Teamspirit en collegiaal
• Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien én in de weekenden
en op feestdagen te werken

Werkzaamheden:
• Het te woord staan van gasten aan de telefoon en balie
• Het in- en uitchecken van zowel de camping- als bungalowgast
• Het maken van reserveringen
• Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een cv kunt u, voor 1 juli 2011,
richten aan Camping ‘t Karrewiel, t.a.v. mevr. M. Sibering, Peschweg 8,
5864 CZ Meerlo of via e-mail j.w.sibering@karrewiel.eu

Cactus
Column

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Het moderne fietsen gaat
tegenwoordig met de snelstgroeiende rage in de tweewielerwereld ofwel met de
elektrische fiets, keurig gezegd
met de E-Bike. Na lang overleggen en afwegen waren de
Cactusjes ook maar eens tot de
aanschaf van de spreekwoordelijke duwtjes-in-de-rug
overgegaan. En ja hoor, het was
éven wennen maar daar snorde
het echtpaar dan ook vrolijk
langs ‘s Heren wegen. Hoewel
de omgeving tot de verste
uithoeken al een bekend terrein
was ging het nu een stuk
vlotter, wind of geen wind,
tante Jet in Blitterswijck was
snel bereikt. Met familie werd
vervolgens afgesproken om
eens gezamenlijk een langere
tocht te ondernemen.
De route leidde over een
stuk Duits gebied en daar
geschiedde het. Het was daar
heuveltje op en heuveltje af en
net toen de mannelijke kennis
een tandje bij wilde zetten om
tegen een heuvel op te rijden
vergat hij om de versnelling
terug te schakelen en het
motorgedeelte iets omhoog te
zetten. Er was geen houden
meer aan, de fiets deed wat
alle fietsen doen als ze niet
goed in de hand worden
gehouden, ze lazerde om mét
de berijder. En toen was het
voor de mede tochtgenoten
alsof er een donderbui losbarstte. Zelfs Onze Lieve Heer werd
door de diverse krachttermen
uit Zijn middagslaapje gehaald
en de rond warrelende engelen
staken haastig hun lieftallige
vingertjes in de oortjes. Het
slachtoffer viel daarbij ook nog
eens tegen een paaltje zodat
het aantal kwetsuren met de
factor x kon worden vermenigvuldigd!
Het eindoordeel van
deskundigen was dat de ribben
waren gekneusd ‘en genezing
daarvan zou wel eens een week
of zes kunnen duren...’ Moraal
van dit verhaal, een E-Bike is
een fantastische uitvinding en
als je je van tevoren goed laat
voorlichten over voetangels en
klemmen kun je prachtige
tochten ondernemen want
waarlijk, Limburg is een mooie
provincie!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Extra avondopenstellingen
afdeling burgerzaken in de
zomermaanden
Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode.
Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00 uur. Dit betreft de
data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt? U kunt deze afspraak
zelf via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak wilt maken, geen computer ter beschikking Geen probleem. Belt u het gemeentehuis (077-477 97 77) en onze medewerker zal graag voor u deze afspraak reserveren.

Jeugdbrandweer Horst aan de
Maas gaat van start
Afgelopen vrijdag werd een informatieavond
over de op te richten jeugdbrandweer gehouden. Niet minder dan 30 (!) belangstellenden,
zowel ouders als jeugd, wisten de weg naar de
brandweerkazerne in Sevenum te vinden.
Brandweercommandant Hans Peters gaf tekst
en uitleg over de jeugdbrandweer én over
de deelname van het nieuwe korps aan de
landelijke jeugdbrandweerwedstrijden. Een
daarbij behorend filmpje maakte de aanwezigen
zichtbaar nóg enthousiaster.
Vervolgens werd de extra voor de jeugdbrandweer ingerichte ruimte in de kazerne in
Sevenum bekeken. Naast deze eigen ruimte
krijgt het korps de beschikking over een eigen
voertuig, kleding en lesmateriaal.

Aanmelden kan nog tot en met donderdag
30 juni !
Ben jij geïnteresseerd en was je niet aanwezig
op de informatieavond dan kun je je alsnog
aanmelden. Hiervoor kun je het aanmeldingsformulier downloaden via de website van de
gemeente, www.horstaandemaas.nl. Gebruik
bij de zoekfunctie de term “jeugdbrandweer”.
Vragen / informatie
Voor eventuele vragen of informatie kun je
terecht bij Ria Verbruggen van de brandweer
Horst aan de Maas. Ria is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren via 077 – 477 97 77.
Aanmelden kan nog tot en met 30 juni. Daarna
volgt een selectieprocedure en in september
start de brandweer met het jeugdteam.

‘Burgernet’ in Horst aan de Maas

Subsidie muziekopleidingen
vervalt
‘Tijdelijke subsidiemaatregel muziekopleidingen, cursus ballet en/of vrije academie’
vervalt per 1 januari 2012.
De voormalige gemeente Sevenum had als alternatief voor het destijds wegvallen van de opleidingen
bij de voormalige Stichting Kunstzinnige Vorming Noord Limburg, voor deelname aan muziekopleidingen, cursus ballet en/of vrije academie een tijdelijke beleidsregel in het leven geroepen. Deze tijdelijke
beleidsregel genaamd ‘Tijdelijke subsidiemaatregel muziekopleidingen, cursus ballet en/of vrije academie’ geldt nog van 1 juli 2011 t/m 31 december 2011.
Kijk voor verdere informatie en aanvraagformulier op www.horstaandemaas.nl.

Invordering Gemeentelijke
Belastingen
Enkele weken geleden berichtten wij u dat de vervaldata 31 maart en 30 april 2011, ter betaling van de
aanslag gemeentelijke belastingen 2011, waren verlopen.
Dit geldt overigens NIET voor degenen die gebruik maken van automatische incasso.
Om u er aan te herinneren dat de aanslag nog niet (volledig) was voldaan verzonden wij in mei de
aanmaning met kosten en half juni de (kostenloze) kennisgeving dwangbevel.
De volgende stap in het invorderingsproces is een dwangbevel.
Bij het verder uitblijven van betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen, wordt in week 27 door
onze belastingdeurwaarder het dwangbevel aan de belastingschuldige betekend. Aan dit dwangbevel
zijn extra kosten verbonden die worden doorberekend. Wanneer u de aanslag gemeentelijke belastingen nog niet geheel heeft voldaan en u wilt voorkomen dat u een dwangbevel ontvangt, kunt u alsnog
het volledige bedrag over maken op rekeningnummer 2850.31.295 t.n.v. Gemeente Horst aan de
Maas onder vermelding van het aanslagnummer. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat het
bedrag op het moment dat het dwangbevel aan u betekend wordt, op de rekening van de gemeente
Horst aan de Maas moet zijn bijgeschreven.
Indien u vragen heeft over de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen kunt u een en ander
nakijken op onze website (www.horstaandemaas.nl). Kijk voor deze informatie bij Inwoners – Wonen
en Verkeer – Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet de beschikking heeft over internet, of u
hierop niet de benodigde informatie aantreft, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën,
Cluster Invordering en betalingsverkeer van de gemeente Horst aan de Maas, via het telefoonnummer
077-4779777. Wij staan u graag te woord.

Skatebaan bij Lambertuskerk
Horst kleurige aanwinst
Wethouder Loes Wijnhoven, deken Alexander de Graaf Woutering, een afvaardiging van de
jongerenambassadeurs en één van de direct aanwonenden gaan op zaterdag 2 juli gezamenlijk
de laatste hand leggen aan het graffiti-kunstwerk van George Cranen. Deze jonge graffiti-artiest
heeft de elementen van de nieuw te plaatsen skatebaan bij de Lambertuskerk op een hele
eigentijdse wijze van kleur en o.a. fotorealistische afbeeldingen voorzien. Met deze symbolische
–gezamenlijke- handeling wordt de samenwerking onderstreept van de verschillende partijen,
die bij de totstandkoming van de skatebaan betrokken zijn.
Eigen plek
‘Ik ben blij dat de skatebaan nu een eigen plek heeft gevonden, die wel de goedkeuring kan
wegdragen van het merendeel van de betrokkenen’, legt wethouder Loes Wijnhoven uit. Haar
tevredenheid is te begrijpen, omdat het ‘dossier’ skatebaan nogal wat tijd en hoofdbrekens heeft
gekost. Het jaren geleden ingezette traject om snel tot een alternatief te komen voor de skatebaan bij OJC Niks kan nu eindelijk worden afgesloten, aldus Wijnhoven. Het ‘NIMBY’-principe
gaat voor de Lambertuskerk niet op, getuige de directe betrokkenheid en medewerking van het
kerkbestuur en deken De Graaf Woutering. Een goed voorbeeld van hoe dingen samen ook
sterker kunnen worden.

Burgemeester Kees van Rooij toont trots de ‘Burgernet’-poster, waarop hij zelf te zien is. Hij geeft
daarmee de aftrap voor de introduktiecampagne van ‘Burgernet’ in Horst aan de Maas. Met
‘Burgernet’ kunnen inwoners zelf meewerken aan de veiligheid in hun buurt. Inwoners, politie en gemeente werken hierin samen. De komende tijd zal er op allerlei manieren aandacht worden gevraagd
voor ‘Burgernet’. Op dinsdag 28 juni bijvoorbeeld staat een afvaardiging van politie en gemeente op
de markt in Horst om te ﬂyeren. En ook in het weekend van Cambrinus, Kunst en de Buren (3 juli)
worden de bezoekers geïnformeerd over ‘Burgernet’. Meer informatie over wat ‘Burgernet’ is en hoe
deze dienst de inwoners van Horst aan de Maas van dienst kan zijn (o.a. door een duidelijk instructiefilmpje), is ook te vinden op de site van de gemeente (www.horstaandemaas.nl).

Kleur
Op zaterdag worden de skate-elementen onthuld. Na de onthulling wordt er kleur gegeven aan
de samenwerking van kerk, gemeente, jeugd en buurt. Afvaardigingen daarvan nemen letterlijk
de spuitbus ter hand. Met het inkleuren van ieders eigen vakje wordt het totaalbeeld compleet
gemaakt. Graffiti-artiest George Cranen heeft een hele toepasselijke keuze gemaakt voor een
afbeelding op de elementen van de skatebaan. Speciaal voor deze plek bedacht, aldus de jonge
graffiti-artiest uit Horst aan de Maas. Geïnteresseerden kunnen zaterdag bij de onthulling komen
kijken hoe hij de link heeft gelegd tussen ‘jeugd-kunst’ en de speciale plek bij de Lambertuskerk.
De skaters kunnen na zaterdag die kunst van héél dichtbij komen bekijken en bewonderen.
Indien er mensen zijn die meer interesse hebben in de werken van George Cranen, die kunnen
mailen met fotografism01@hotmail.com.

Meldingen storingen aan de
Openbare verlichting
In de gemeente Horst aan de Maas hebben we soms te maken met storingen aan de openbare
verlichting. Dit is altijd vervelend, en zeker als de hele straat donker is. Van belang voor een goed
functionerende openbare verlichting is dat storingen zo snel mogelijk worden gemeld. U kunt meldingen van defecte straatverlichting tijdens kantooruren telefonisch doorgeven bij de gemeente,
tel. 077-4779777 of via de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) door het invullen van
het elektronische ‘meldingsformulier woon of leefomgeving’.
Graag bij de melding het lichtmastnummer of eventueel naastgelegen huisnummer en straat opgeven. Hoe vollediger de meldingen, hoe sneller de problemen ook kunnen worden aangepakt.

Commissie Samenleving
28 juni 2011
De Commissie Samenleving vergadert op dinsdag
28 juni 2011 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas (HadM).
Op de agenda staan de volgende punten:
• Jeugdbeleid
De commissie ontvangt een toelichting over de ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid.
• Sportbeleid 2012 – 2016
In de toelichting over het projectplan Sportbeleid 2012-2016 komen de uitgangspunten die daarin beschreven staan aan de orde. Ook over de totstandkoming van de nota ontvangt de commissie een toelichting.
Daarna volgt een korte presentatie over de resultaten van het onderzoek naar het sport- en beweeggedrag
onder inwoners van 45-65 jaar.
• Harmonisatie / herpositionering bibliotheekwerk
Bij het project herpositionering bibliotheekwerk worden twee onderwerpen uitgewerkt:
• De wens van de gemeente om alle bibliotheekvestigingen in HadM onder één bibliotheekbestuur te brengen.
• De ontwikkeling van een basisconcept schoolbibliotheek gericht op het stimuleren van de taal- en leesontwikkeling van de jeugd.
• Technische behandeling raadsvoorstellen voor raadsvergadering 5 juli 2011
Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.

Officiële bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Broekhuizen
Sef van Megenlaan ong., Broekhuizen
Evertsoord
Drie Kooienweg 11, Evertsoord
Drie Kooienweg 8, Evertsoord
Wertemerweg 4, Evertsoord
Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 33, Griendtsveen
Grubbenvorst
Kerkstraat 23, Grubbenvorst
Kromboschweg 1, Grubbenvorst
Lage Weide 4, Grubbenvorst
Pastoorstraat 6, Grubbenvorst
Past. Vullinghsplein ong., Grubbenvorst
Past. Vullinghsplein, Grubbenvorst
Losbaan 21, Grubbenvorst
Hagelkruisweg 3, Grubbenvorst
Hegelsom
Past. Debijestraat, Hegelsom
Horst
De Afhang (B1), Horst
Almeweg 9, Horst
Americaanseweg 25, Horst
Patronaat 13c, Horst
Schoolstraat 45, Horst
Paulus Potterstraat ong., Horst
Ruiterterrein, Horst
Wilhelminaplein, Horst
Schansstraat, Horst
Venrayseweg 80-112, Horst
Gasthuissstraat 39, Horst
Gasthuisstraat 37, Horst

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen? Kom dan
luisteren op dinsdag 28 juni 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

• Start nu: Gezond en verantwoord sporten,
bij ons kunt u terecht voor o.a. Aqua Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen,
M.B.V.O. En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.

Wegenonderhoud
Vanaf 27 juni tot begin september wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer Rasenberg
Wegenbouw BV uit Venray, groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegen in de dorpen en
het buitengebied. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via tel. nr. 077-477 97 77. Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichten van de gemeente, de heer Th. Van Gend, bereikbaar
op tel.nr. 06 -52304343.
Verdere info zie www.horstaandemaas.nl

Putterstraat 9, Horst
Schoolstraat 41, Horst
Veld-Oostenrijk 50, Horst
Wittenhorststraat 3, Horst
Kerkstraat 2c, Horst
Stationsstraat 90, Horst
Kronenberg
Kronenbergerweg 17, Kronenberg
Lottum
Hoofdstraat 4, Lottum
Meerlo
Trambaan ong., Meerlo
Melderslo
Heuvelweg 17, Melderslo
Koppertweg ong., Melderslo
Meterik
Bergsteeg 7A, Meterik
Roothweg 3, Meterik
Swolgen
Mezenlaan 34, Swolgen
Molenstraat 25, Swolgen
Sevenum
De Sondert 10, Sevenum
Schatbroekdijk 5, Sevenum
Dorperdijk, Sevenum
Bosschekampstraat 26, Sevenum
Bosschekampstraat 28, Sevenum
De Sondert14, Sevenum
Steeg 20, Sevenum
Tienray
Spoorstraat 37, Tienray
Spoorstraat ong., Tienray

Nieuws
• Discozwemmen vrijdag 24 juni van 19.00
uur tot 21.00 uur.
• Zwemles voor kinderen: op een leuke en
veilige manier leren zwemmen!

Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, 5961 GZ
Horst. Tel: (077) 477 97 25

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?

Vanaf het adres Broekhuizerweg 5 in Swolgen is onlangs de onderneming ‘Gerrie van den Hoef
Uitvaartbegeleiding’ van start gegaan. Wethouder Freek Selen liet zich tijdens een bezoek uitvoerig
informeren over de plannen en feliciteerde de eigenaresse met een bloemetje.

Vrijdag 24 juni
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 25 juni
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 27 juni
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 28 juni
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 29 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum

Donderdag 30 juni
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 1 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 2 juli
• Inzameling STORL
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.00 – 20.00 uur (m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak op maat
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken via
de website of telefonisch. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
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Kees van Rooij op stap met raadsleden
Tijdens zijn installatie als burgemeester van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, in mei van het
vorige jaar, heeft Kees van Rooij aan raadsleden toegezegd om een dagdeel met hen ‘mee te lopen’.
In 2010 ging de burgemeester met acht raadsleden ‘op stap’. Hieronder volgt een korte impressie
van twee ‘meeloopdagen’ in de eerste helft van 2011. Nu dus nog zeventien raadsleden ‘te gaan’!
Maandagmorgen 7 februari bezocht Kees
van Rooij samen met raadslid Annemie
Craenmehr, uit Horst (CDA) verpleeghuis
Elzenhorst in Horst. Het bezoek stond in het
teken van het vrijwilligerswerk.
Met de activiteitencoördinator Helma Michels
werd van gedachten gewisseld over de invulling van de dagbesteding. En het grote belang
hierin van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een
onmisbare schakel: maar liefst 240 vrijwilligers
zijn wekelijks actief in Elzenhorst. En onder
deze vrijwilligers zijn ook mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt (participatiebanen) en de maatschappelijke stages.
Samen bezochten de burgemeester en
Annemie Craenmehr de muziekochtend; een
van de activiteiten die in Elzenhorst georganiseerd worden. Onder leiding van vrijwilligers
genoten een groep van 15 inwoners zichtbaar
van alles wat op muzikaal gebied voorbij kwam.
De ochtend werd afgesloten met een afrondend gesprek met Helma Michels en Truus
Cox (activiteitenbegeleidster). Een bezoek dat

bevestigt dat we het vrijwilligerswerk moeten
koesteren.
Op donderdag 21 april aan het eind van de
middag ging de burgemeester op stap met
raadslid Henk Weijs uit Swolgen (CDA).
Kees van Rooij werd aan huis bij de familie
Weijs aan de Kanakker ontvangen. Daarna
werd er – op uitnodiging van Henk – verder
gepraat aan tafel bij restaurant ‘Bram’. Er
kwamen allerlei onderwerpen aan bod. Zoals
tal van ontwikkelingen in Swolgen; de gemeenschap waarmee Henk erg begaan is. De vele
kwesties in de gemeentepolitiek van Horst aan
de Maas. En ook werden nogal wat aangelegenheden in de agrarische sector besproken.
Ook nu weer twee ontmoetingen, waarbij de
burgemeester heeft kunnen achterhalen met
welke drijfveer de leden in de raad zitten. Meer
informatie over deze bezoeken vindt u op de
weblog van burgemeester Kees van Rooij
(www.keesvanrooij.web-log.nl).

Burgemeester Kees van Rooij op bezoek in Elzenhorst.

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: SP.

Positivisme!
Veel berichten zijn negatief getint. Ellende wordt
ook veel meer uitgemeten dan de positieve
gebeurtenissen. We zijn over het algemeen veel
beter in klagen, dan het benoemen van de goede
dingen. Maar als politieke partijen het over zichzelf
hebben is het meestal een en al lof. Wat echter
voor de een positief is, kan voor de ander negatief
zijn. Zo geeft de SP-fractie in de raadsvergaderingen zijn mening over de ontwikkelingen, waarna
enkele partijen deze fractie dan beschuldigen van
negativisme. Bijvoorbeeld in de laatste vergadering waarin de jaarrekening van 2010 werd
behandeld. Daarin werden kritische kanttekeningen gezet bij de keuzes die gemaakt zijn en de
consequenties die dat heeft. Veel zaken die door
partijen als positief worden ervaren, zijn in de
ogen van de SP negatief uitgepakt. De ﬁnanciële
kwetsbaarheid van de grootschalige agrarische
sector bijvoorbeeld. Een bericht via radio en/of

krant, de ehec-bacterie, en er wordt een enorm
drama aangericht. Tja, de gebeurtenis was erg
negatief, dan kun je moeilijk gaan vertellen hoe
goed het gaat in onze agrarische sector.
Gelukkig zijn er ook positieve zaken. Sinds enkele jaren is het de gewoonte om het zomerreces
in te gaan met een barbecue. Dit jaar niet omdat
de laatste vergadering overvol gepland staat.
Een reden voor enkele gemeenteraadsleden
het initiatief in eigen hand te nemen. Van elke
fractie werd een lid benaderd en plannen werden
gesmeed. Struikelblok voor de SP was de betaling van deze bijeenkomst. Na onderling overleg
hebben alle fracties zich bereid verklaard deze
barbecue uit eigen portemonnee te betalen:
Compliment aan alle fracties van de gemeenteraad!
Frank Spreeuwenberg, SP

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 14 juni 2011

Op dinsdag 14 juni 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.

Jaarrekening 2010 en projectenrapportage 2010
In deze vergadering heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) verantwoording
afgelegd aan de gemeenteraad over het eerste
begrotingsjaar 2010 van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas (HadM).
Alle fracties kregen de gelegenheid om hun
mening te geven over de jaarrekening en daarover
vragen te stellen. Er waren complimenten aan
het adres van B&W en de ambtelijke organisatie
voor het op orde brengen van de ﬁnanciën van de
nieuwe gemeente. Zonder de inwoners van HadM
extra te belasten. De raad waardeerde het prima
voorbereidende werk van de auditcommissie. En
ondersteunde het auditcommissie-advies richting
B&W. Onder andere om de leesbaarheid van de
stukken te verbeteren en ook het anders vermelden
van afwijkingen, waardoor de raad meer inzicht
krijgt in de totale cijfers. Ook stond de raad achter
de aanbevelingen van de accountant. B&W heeft
toegezegd de raad op de hoogte te houden van de
voortgang van alle aanbevelingen.
De raadsleden stelden allerlei vragen. Hier volgt
een beknopt overzicht van een aantal vragen en de
antwoorden daarop.
• Fractie Essentie: Wat zijn de voor- en nadelen
bij afschrijvingen op eenmalige investeringen
met een boekwaarde tot € 100.000? Antwoord:
B&W onderzoekt de mogelijkheden daarvan.
• Fracties Essentie en PvdA-PK: Hoe houden
we de kosten van het leerlingenvervoer in de
hand? Antwoord: Er wordt al samengewerkt
met buurgemeenten. Om nog meer kosten
te besparen stemt HadM de (verordeningen)
gemeenteregels voor leerlingenvervoer binnen
de regio op elkaar af.
• Fractie PvdA-PK: Overschot personeelsbudget;
de raad wil graag op de hoogte gehouden worden. Antwoord: B&W deed de toezegging dat
de raad voortaan elk jaar informatie ontvangt
over de ontwikkelingen van de organisatie en
het personeel.
• Fractie PvdA-PK: Het aantal uitkeringsgerechtigden is opgelopen; hoe krijgen we meer
mensen aan het werk? Antwoord: B&W zei toe
om – op voorstel van PvdA-PK - een informatief gesprek met OTTO aan te gaan over slim
investeren en nieuwe concepten in de markt
van vraag en aanbod van werkgelegenheid.
• Fracties Essentie en PvdA-PK: Regionale
samenwerking en samenwerkingsverbanden.
Antwoord: B&W heeft toegezegd dat de raad
informatie en of een presentatie krijgt over de
structuur van de regio, met daarbij aandacht
voor de te maken keuzes en ﬁnanciële gevolgen.
• Fractie PvdA-PK: Landschapsplan Log Witveld:
wanneer uitgevoerd? Antwoord: Dat is afhankelijk van het plantseizoen. HadM controleert
samen met de provincie of gemaakte afspraken ook worden nagekomen.
• Fractie PvdA-PK: Stand van zaken Centrale
zandverwerking Grubbenvorst? Antwoord:
Binnenkort komt de overeenkomst hiervoor in
B&W. Daarna volgt het voorstel aan de raad.
• D66: Zijn de reserves hoog genoeg? Antwoord:
B&W gaat dit in kaart brengen.
• D66: Huizenmarkt: wat als de uitgifte kavels
tegenvalt? Antwoord: Geen ander scenario;
B&W baseert zich bij woningbouw op cijfers
van ETIL (regionaal economisch onderzoeksbureau).

• Fractie PvdA-PK: Wanneer wordt raad meegenomen in het proces over innovatieve ideeën?
Antwoord: In de raadsvergadering van 5 juli
komt de uitwerking van eerdere raadsvoorstellen hierover aan de orde.
De SP-fractie concludeerde dat de cijfers kloppen,
maar de achterliggende keuzes niet altijd. De SP
pleitte – in de agribusiness – voor kleinschalig,
regionaal produceren en consumeren. Verder vond
deze fractie dat HadM de woningmarkt niet moet
reguleren, maar zich o.a. moet inzetten voor sociale
huurwoningen. En voor mensen die een beschermde werkplek nodig hebben, die werkplek geven. Ook
pleitte de SP voor het waarmaken van de belofte
naar verenigingen toe die in de knel zitten.
De CDA-fractie somde een hele lijst met projecten
op die – ondanks de herindeling en ondanks forse
bezuinigingen van het rijk en de economische
crisis – in 2010 zijn gerealiseerd, of waarmee
een start is gemaakt. Bijvoorbeeld: Greenport
Venlo, Floriade, aanleg Greenportlane, Klavertje
4, strategische agenda boomkwekerij, steunpunt
ondernemers, ﬁetspad Broekhuizen – Horst, reactivering oude Maasarm, kindcentrum Sevenum,
etc. Volgens het CDA blijft het de uitdaging om de
aangekondigde bezuinigingen op een verantwoorde manier om te zetten in maatregelen.
De gemeenteraad stelde unaniem de programmarekening 2010 vast en stemde unaniem in met de
projectenrapportage 2010.
Tot slot sprak de gemeenteraad uit niet alleen
zijn controlerende taak te willen uitvoeren. Voor
de toekomst wil de raad - in een zogenaamde
kaderbrief - uitgangspunten voor B&W opstellen, waarmee B&W voor de begroting van een
volgend jaar aan de slag kan. Voor 2012 zet de
raad in september een eerste stap in die richting.
Voor volgende jaren wil de raad daarvoor meer tijd
uittrekken.
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 werkvoorzieningschap NLW
Het werkvoorzieningschap Noord Limburg West
(NLW) stelt elk jaar de jaarrekening en de begroting van het NLW vast. De gemeenteraad kreeg
- volgens de Gemeenschappelijke Regeling gelegenheid om hierover opmerkingen en/of
bezwaren te maken voordat het deﬁnitieve besluit
wordt genomen.
Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen
krijgt de raad inzage in de accountsverklaring
van de NLW. Ook wordt de raad geïnformeerd
als er sprake is van verhoogd risico bij de NLWbedrijven. Tot slot wordt er een excursie naar de
NLW-bedrijven georganiseerd, waarbij de raad
informatie ontvangt over de structuur en rijksbijdragen aan de NLW.
De raad nam kennis van de jaarrekening 2010 en
begroting 2012 van de NLW.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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Motorclub Broekhuizenvorst veertig jaar

Eigenlijk bestaat de motorclub uit Broekhuizenvorst al vanaf 3 maart veertig jaar. De motorvrienden vieren
het jubileum echter enkele maanden later met een weekendverblijf in het plaatsje Oberweis in de Duitse Eifel.
In maart is het meestal kouder dan in juni waarop besloten werd het jubileumfeest in juni te houden.
Tijdens dit weekend (voor leden en oud-leden) worden dan herinneringen opgehaald van veertig jaar Motorclub
Broekhuizenvorst (MC Vors).
Plechtig haalt voorzitter Nick
Clabbers een document tevoorschijn
waarop de namen van de eerste leden
staan. Maar liefst vijftien aspirantleden waren op de eerste vergadering
op zaterdag 3 maart 1971 komen
opdagen. Voorzitter werd Kees Derks,
terwijl Karel Clabbers tot secretaris
werd gekozen. Antoon Knelissen werd
penningmeester. De naam MC Vors
werd ook tijdens die eerste vergadering gekozen. De nieuwe club vroeg
aan haar leden vijf gulden inleggeld
en een maandelijkse bijdrage van drie
gulden. Café Smeets, het tegenwoordige Eetcafé ’t Dörp, diende daarbij als
clublokaal. Er werd elke laatste zaterdag van de maand vergaderd. Zo ging
dat vier decennia geleden. Intussen is
er veel veranderd want vroeger werd

de motor vooral gezien als noodzakelijk
vervoermiddel. Tegenwoordig worden
de motoren vooral gebruikt om te gaan
toeren en is het bezit van een motor
hobby geworden.

Duitse wegen zijn
verkeersvriendelijker
In de huiskamer van medeoprichter Lambert van ’t Groenewolt halen
Lambert, Nick Clabbers en Ton Peeters
herinneringen op alsof de afgelopen
veertig jaar zich vorige maand afspeelden. De veertigjarige geschiedenis
van MC Vors heeft blijkbaar een grote
indruk achtergelaten bij de motorvrienden. Lambert van ’t Groenewolt:
“Vroeger gingen we naar races in
Assen en Francorchamps. Daar bleven

we dan een paar nachten slapen in
een tent. Ter bescherming tegen de
regen tijdens de races, haalden we bij
de Boerenbond dertig meter plastic,
voor ieder motorlid één meter”, zegt
Lambert.
Ton Peeters vult aan: “Ons
jaarlijkse uitstapje ging meestal naar
Auberge Francopole in de buurt van
Francorchamps, waarin toentertijd een
Oekraïense familie een herberg runde.
We namen vanuit Broekhuizenvorst
altijd champignons voor de herbergier
mee, want die waren daar peperduur.
In ruil daarvoor kregen we alles gedaan
van de Oekraïense herbergier.” Na die
Auberge-periode werden uitstapjes georganiseerd naar andere plekjes in de
Ardennen. Ook werd in de winter wel
eens een motortreffen georganiseerd.

Zo waren de leden van MC Vors regelmatig te gast bij het wintertreffen van
Motor Toerclub Pluto in Aalten. “Daar
werd dan een tent opgezet waarin we
sliepen. Dat was bibberen tot op het
bot”, lacht Lambert van ’t Groenewolt.
Maar de tijden zijn veranderd.
Tegenwoordig komen de motorvrienden van de club vijf à zes keer per jaar
bij elkaar in ’t Koetshuis. De club telt
inmiddels 55 leden. Sinds 2008 organiseert de club in het tweede weekend
van oktober haar eigen wintertreffen in
de vorm van een party. Eén lid organiseert dit en niemand weet waar ze dan
naar toe gaan. Maar meestal vindt het
treffen van de club ergens op een plek
25 kilometer rondom Broekhuizenvorst
plaats.

Bibberen
in een tentje
MC Vors heeft goede connecties
met andere motorclubs. Motorrad
Freunde Kevelaar, MC ’t Murke uit

Grubbenvorst en MC Maribo uit
Denemarken zijn bevriend met de
motorrijders uit Broekhuizenvorst.
Het is een wereld waarin vriendschappen ontstaan en lang kunnen voortduren.
“Neem Hansi Urselmann, een
Duitser. Die heeft vrijwel alle motortreffens van ons bijgewoond. Hij
moest slechts één keer verstek laten
gaan. Dat zegt denk ik wel genoeg
over de vriendschap onder de motorclubs”, aldus Ton Peeters. Naast het
bezoeken van een motortreffen, rijden
de motorliefhebbers steeds meer
toertochten. Vooral in Duitsland want
daar zijn minder verkeersremmende
bobbels, bulten en wegversmallingen
dan in Nederland. “Bovendien is er een
bekeuring voor te hard rijden niet zo
hoog als bij ons”, lacht Nick Clabbers.
Het huidige bestuur van MC Vors
wordt gevormd door voorzitter Nick
Clabbers, penningmeester Bas Brauer
en secretaris Karl Corbey.
(foto: Thijs Janssen)
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Bondschuttersfeest
in Horst
Schutterij St. Lucia uit Horst organiseert op zondag 26 juni het bondsfeest
van de Noord-Limburgse schuttersbond Juliana. Een optocht van 22 schutterijen en gildes trekt deze dag door het centrum van Horst.

Open Podium Melderslo
Tijdens de Kennedymarsfeesten in Melderslo wordt dit jaar weer een Open Podium georganiseerd.
Iedereen die een instrument bespeelt of danstalent heeft kan zich aanmelden om voor een groot publiek op
vrijdag 19 augustus in de feesttent in Melderslo te performen.
Zowel solisten als groepen zijn welkom. Het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol. Aanmelden kan
vanaf nu via openpodiummelderslo@hotmail.com en meer informatie is te vinden op mkm.melderslo.net
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Het programma begint om 12.30
uur met een korte ontvangst op het
gemeentehuis waarna de schutterijen zich naar het opstelterrein zullen
begeven. Daar zal eerst het nationaal en Limburgs volkslied gespeeld
worden door de Koninklijke Harmonie
van Horst. Daarna wordt er inspectie
gehouden en vervolgens gaat om
14.00 uur de optocht van start. Tijdens
deze optocht wordt door het bondsbestuur en genodigden het defilé op
het Wilhelminaplein afgenomen. De

schutterijen doen hun uiterste best om
hier zo goed mogelijk voor de dag te
komen: voor het publiek een prachtig
schouwspel. Na afloop van de optocht
gaan alle verenigingen naar de schuttersweide aan de Venloseweg waar de
schiet- en nevenwedstrijden worden
gehouden.
Iedereen is welkom om op zondag
26 juni de nodige cultuur op te snuiven
tijdens het bondschuttersfeest in Horst.
Voor meer informatie en het volledige
programma kijk op www.stlucia.nl

Open tuinendag
in Meerlo
Groei en Bloei organiseert zondag 26 juni de jaarlijkse tuinendag.
Deze keer is, naast de bloemen en kunst, ook de mondiale groep
SOS Meerlo-Wanssum in de tuin te zien.

Schoutenstraatje 15, Venray • Tel. 0478 - 51 24 98
Kerkstraat 18, Horst • Tel. 077 - 398 76 48
Wij nodigen u graag uit in onze vernieuwde winkel in Horst!

Trees Broers exposeert in de tuin
haar schilderkunst en Jan Hanckmann
zijn beeldhouwwerk. Ook is er een
gecertificeerde heks, Petroesjka Splint,
die haar kennis op het gebied van kruiden graag deelt met de bezoekers.
De tuin is gedeeltelijk ingericht
in cottagestijl en in de stijl van de
boerentuin. In de cottagestijl zijn de
onderdelen geordend naar hun functie
zoals bloemen, kruiden en klein fruit,
vaak gescheiden door hagen of leibo-

men. De boerentuin is een gebruikstuin
die vaak symmetrisch en vierkant is
opgezet, voorzien van een haag.
SOS Meerlo-Wanssum is er met een
campagnebus waarin sieraden, doeken
en gebruiksvoorwerpen te koop zijn.
De opbrengst hiervan gaat naar een
project in India.
De tuin van Trees en Henk Broers
aan de Mgr. Jenneskensstraat 14 in
Meerlo opent haar poorten van 10.00
tot 17.00 uur.
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Openluchtconcert
Cantaremos

Vijftiende Gortmeuleconcert
door Horster Mannenkoor

Gemengd zangkoor Cantaremos uit America sluit haar repetitieseizoen traditiegetrouw af met een openluchtconcert.

Het Horster Mannenkoor houdt dinsdag 28 juni het vijftiende Gortmeuleconcert op Camping Landgoed De
Gortmeule in Horst. Het concert zal dit keer plaatsvinden in de vorm van een open repetitie.

Op dinsdagavond 28 juni is
iedereen van harte welkom op het
terras bij Stichting Aan de Brug aan de
Pastoor Jeukenstraat. Vanaf 20.00 uur
zal Cantaremos een selectie van haar

repertoire ten gehore brengen.
Het concert wordt afgewisseld
met de feestelijke muziek van dj
Tinus. Meezingen mag, de toegang is
gratis.

Sport en Spel-dagen
Meterik
RKSV Meterik organiseert een tweedaags spellenevenement voor
alle kinderen van 5 tot en met 7 jaar uit Meterik, Horst en Hegelsom.
De Sport en Spel-dagen worden gehouden op donderdag 18 en vrijdag
19 augustus op sportpark ‘De Vonckel’ in Meterik.
Tijdens deze twee dagen zullen
leuke spellen gespeeld worden zoals
voetgolf, een verkleedrace, voetslagbal, korfbal en een hindernisbaan.
Beide dagen is er een programma
van 10.00 tot 15.00 uur.
Deze activiteiten zijn geheel
gratis, net als de lunch tussen de
middag.

Het beloven twee geweldige
dagen te worden en zelfs Koelie, de
mascotte van VVV-Venlo, komt het
evenement bezoeken.
Alle kinderen van 5 tot en met
7 jaar uit Meterik, Horst en Hegelsom
die zin hebben in twee dagen plezier
kunnen zich opgeven via www.sportspel.rksvmeterik.nl

Het Gortmeuleconcert vormt een
gelegenheid om kennis te maken met
het brede repertoire dat de mannen
ten gehore brengen. Klassieke liederen
maar ook recente werken in vele talen,
waaronder het Limburgs, komen aan
bod.
Dit jaar wordt het jaarlijkse concert
gegeven in de vorm van een inloop-

repetitie. Onder leiding van dirigent
Jan Mertens kan men proeven hoe de
wekelijkse repetities in zijn werk gaan.
Belangstellenden kunnen ook meedoen
met de repetitie. Tijdens deze avond
zal Jac Hanssen zijn medewerking
verlenen. Met eigen gitaarbegeleiding
brengt hij uiteenlopende nummers ten
gehore.

S.V.R.-camping ‘Landgoed
de Gortmeule’ is gelegen aan de
Gortmolenweg 19 in Horst. De aanvang
van het Gortmeuleconcert is 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om in
de open lucht onder het genot van een
drankje te komen luisteren naar dit
Gortmeuleconcert. Meer informatie is te
vinden op www.horstermannenkoor.nl

Twee leden Setovera Verwonderwandeling
genomineerd voor
Excursie Nationaal Park
toneelprijzen
De Maasduinen
Gon Gruintjes (61) en Tim Stoter (10) van toneelvereniging
Setovera uit Sevenum zijn genomineerd voor D’n Aovend van ’t Muulke.
Vrijdag 24 juni organiseert de Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (LFA) in samenwerking met het Huis voor de
Kunsten Limburg deze avond, waarop de jury de felbegeerde Muulkes
uitreikt.
De jury van D’n Aovend van
’t Muulke heeft afgelopen theaterseizoen de meest bijzondere voorstellingen, acteurs, actrices en decors
genomineerd voor een Muulke: de
Limburgse toneelprijs.
Tim Stoter is genomineerd in de
categorie Beste Mannelijke Kleine
Rol met zijn rol als Baron Lodewijk
in het stuk ‘Je geld of je liefde?!’.

Gon Gruintjes is genomineerd voor
Beste Vrouwelijke Kleine Rol met haar
vertolking van Tante Mathilde in ‘Het
Testament’.
Toneelvereniging Setovera is trots
op de twee genomineerden en gaat
vrijdag met een afvaardiging van
vijfentwintig leden naar de uitreiking
van de Muulkes in het Munttheater in
Weert.

De Verwonderwandeling is op zondag 3 juli 2011 om 11.00 uur in Nationaal Park De Maasduinen. De wandeling
start vanaf activiteitencentrum de Zevenboom aan de Kapelstraat 71 in Afferden. De excursie is gratis en duurt circa
1 uur. Aanmelden verplicht op het nummer 06 54 28 00 73. Jong en oud iedereen is van harte welkom om mee te
gaan maar helaas uw hond kan niet mee.
Nationaal Park De Maasduinen
is een samenwerkingsverband van
streekbewoners, de gemeentes
Bergen en Gennep, Staatsbosbeheer
en Het Limburgs Landschap. Om het
publiek van de rijkdom aan natuur
in de Maasduinen te laten genieten
zijn er overal wandelroutes uitgezet
en worden er ook publieksactiviteiten
georganiseerd. Het hele jaar door zijn
er afwisselende excursies.
(Foto: Stichting het Limburgs Landschap,
Lia Oosterwij).

Een greep uit onze vacatures:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medewerker Attractiepark (tijdelijk)
Verkoopmedewerker huis-aan-huis
Kwaliteitsmedewerker laboratorium (10 uur p.w.)
Chauffeur
Schoonmaakmedewerker (10-20 uur p.w.)
Spuiter / montagemedewerker
Teamleider verpakkingslijn
Verkoopmedewerker tankstation

Meer info:
Vestiging Horst
Herstraat 2
T: 077 398 47 47
E: horst113@adecco.nl
I: adecco.nl

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
3 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree E 2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

burg

Harmonie-Orkest Noord-Lim

presenteert
Sparks
HONL in SYMFONIE met The
zaterdag 25 juni a.s.
w.desparks.nl
Kaarten verkrijgbaar op ww
r)
(tot vrijdag 24 juni 13.00 uu
meerlo,Van myrlaerstraat 1
bent u op zoek naar een woning met o.a.
Een moderne keuken v.v. luxe apparatuur
Gezellige woonkamer met sfeervolle schouw.
Tuin gericht op het zuiden
Zoek niet verder en kom zondag 26 juni a.s.
tussen 12.30 en 16.00 uur kijken in deze
geheel gemoderniseerde woning.
de koffie staat klaar!

Vraagprijs E 237.500,- k.k.

taxaties woningmakelaar bedrijfsmakelaar Poststraat 9, 5801 bC Venray, t 077 398 12 60
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Horster handbalvrouwen
promoveren naar eerste klasse
De dames A1 van Handbalclub Wittenhorst zijn afgelopen zondag 19 juni lente kampioen geworden in hun eigen
thuishaven sporthal De Berkel.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

COMPLETE BARBECUE

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

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen

9

9chts5 p.p.

sle

* tenzij anders aangegeven

1 stuk 25% korting
2 stuks 30% korting
3 stuks 40% korting
4 stuks 50% korting
Op onze prachtige voorjaarscollectie!*

50% korting op jacks

Spoorstraat 1, Tienray Tel. 0478-691271
A73 richting Venray-Venlo, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

www.modehuiscruysberg.nl

MEER KOPEN=MEER KORTING*

Openingstijden:
Maandag 13.30-18.00 uur
Di t/m Do 9.30-18.00 uur
Vrijdag
9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

De wedstrijd tegen BSAC A1 begon
met een prachtige openingstreffer,
gegooid door Marion Vlemmix. Ze
kwamen om te winnen en dat bleek
met een ruststand van 15-2 voor

Wittenhorst. In de tweede helft ging
de teller gewoon verder en gooide
Lotte Lenssen de laatste bal in het net.
De wedstrijd is geëindigd met 29-4
eindstand voor Wittenhorst. Hiermee

promoveren de dames naar de eerste
klasse. Komende zondag spelen ze op
de Limburgse Kampioenschappen in
Susteren. Alle supporters zijn van harte
welkom.

Jubileumweekend
korfbalvereniging De Merels
Korfbalvereniging De Merels uit Melderslo bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit viert de vereniging vrijdag 1, zaterdag 2
en zondag 3 juli.
Op vrijdag 1 juli is er van 19.00 tot
20.30 uur receptie in MFC De Zwingel in
Melderslo. Iedereen is welkom bij deze
receptie en de aansluitende reünie en
feestavond.

Zaterdag 2 juli is er een feestdag
voor de leden met uitstapjes en
’s avonds is er een barbecue voor
alle leden en vrijwilligers. Zondag
3 juli organiseert de club een familie-

en vriendendag in de vorm van een
beachkorfbaltoernooi.
Het toernooi begint om 11.00
uur en is bij familie Kleuskens aan de
Langevenseweg in Melderslo.
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Jeugd Oranje
op bezoek bij Set Up
Het meiden Jeugd Oranje-team van de Nederlandse Volleybalbond was afgelopen weekend op bezoek bij
volleybalclub Set Up in Meerlo. De meiden tussen 13 en 15 jaar (en tussen 1.70 en 1.92) hebben een diepe indruk
achtergelaten op de toekomstige talenten van Set-Up.

HZPC tevreden
over Nederlandse
Kampioenschappen
De Open Nederlandse Kampioenschappen lange baan vonden in het
weekend van 11 en 12 juni in Eindhoven plaats. Van HZPC wist Michelle
Verouden zich zesmaal te plaatsen. Judith van Meijel behaalde twee
startbewijzen. Tevens namen twee estafetteploegen van de dames van
HZPC deel aan de kampioenschappen.
Michelle Verouden bereikte
tweemaal de A-finale. Op de 200
vlinder behaalde ze een vierde plek. Op
de 400 wissel behaalde de zwemster
een achtste notering. Judith van Meijel
startte op de 200 en 400 wissel. Op de
200 wissel behaalde Judith een
B-finaleplaats en finishte uiteindelijk op
een elfde plaats. Op de 400 wissel ging
het een stuk beter en met een zesde

Op vrijdagavond stond de eerste
training op het programma. Daarna
vertrok het Jeugd Oranje-team naar de
gastgezinnen waar ze het weekend
verbleven.
Zaterdag werd het team ’s morgens
weer getraind en eindelijk begon het
programmaonderdeel waar de Set
Up-jeugd al weken naar uitkeek: de
bondscoach en meiden van Jeugd
Oranje verzorgden een clinic aan de
jeugdleden.

Daarna begon het team aan de
warming-up voor de wedstrijden tegen
ODI Dames 1. De eerste set stonden de
Oranje-meiden moedig hun mannetje
maar de wedstrijd eindigde met een
nipte overwinning voor ODI. ODI Dames
1 won beide keren van Jeugd Oranje.
Na een korte wandeling genoten
de meiden ’s avonds van een maaltijd
verzorgd door Lunchtime op Bekenhof
en was het nog lang gezellig op de
boerderij.

Zondagochtend werd er wederom
om 09.00 uur getraind en na een gezellige brunch met de gastgezinnen vertrokken de dames moe maar voldaan
weer naar alle uithoeken van het land.
VC Set Up kijkt terug op een bijzonder weekend: de meiden van het Jeugd
Oranje-team hebben de club geïmponeerd met hun talent en een fraai
staaltje volleybal. De gedisciplineerde
manier waarop zij met hun sport bezig
zijn maakte veel indruk.
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plek sloot Judith de ONK tevreden af.
De deelname van de estafettenummers van HZPC was een leuke verrassing. Judith en Michelle werden daarbij
bijgestaan door Ingrid van Horen,
Manon Koster en Linda Custers. Op de 4
maal 100 wisselslag behaalde het HZPC
damesteam een twaalfde plek en op
de 4 maal 200 vrij eindigde HZPC op de
negende plaats.

Judith van Meijel en Michelle Verouden op de
Open Nederlandse Kampioenschappen lange baan

Wij zijn loeiend welkom!
enthousiast over onze

zomeruitverkoop!
U ook? Kom en beleef ‘t!
HORST

St. Lambertusplein 12
T 077-3986464

Rits Kapot???
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!

Als vanouds is onze
winkel in ROGGEL elke
zondag geopend van
13.00 uur tot 17.00 uur

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Hondenschool Americanis
opent haar deuren!
Americanis richt zich vooral op het
geven van adviezen en het begeleiden
in de thuissituatie.
Americanis begeleidt mensen met
honden, met ernstig probleemgedrag.
www.americanis.nl
of bel
06-30445453
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I n gezon d e n b rief

Namens Nos Kasita ontzettend bedankt
Bijna twee maanden geleden stond ik met een artikel over kinderhuis Nos Kasita in de HALLO. Ik heb toen
een oproep gedaan om geld in te zamelen voor dit kinderhuis in Suriname, Paramaribo. Mijn tijd hier zit er nu
op. Aanstaande zondag 26 juni vlieg ik terug naar Nederland.

KWIK-REP

Wasmachine defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

BEDRIJF: Abemec is een servicegerichte, rendementsbewuste, zelfimporterende dealer.
Via haar 15 service werkplaatsen levert zij A-klasse landbouwwerktuigen. Vanuit de eigen
servicewerkplaatsen, draagt zij met professioneel opgeleide servicemonteurs en een adequate
onderdelenvoorziening, zorg voor een maximale beschikbaarheid van de machines van de
klanten. Dit om samen CONTINU IN BEWEGING te zijn; het motto van Abemec.

Voor de Vestiging SEVENUM
HEBBEN WE DE VOLGENDE VACATURE:

Assistent Bedrijfsleider
HBO Werk en denk niveau

DE FUNCTIE: Na een gedegen inwerk/leer periode ga je aan de slag om met eigen
verantwoordelijkheid de uitvoering van onderhoud en service activiteiten aan te sturen.
Het betekent voor jou een uitdaging om met jouw team van ± 11 monteurs een optimale,
gestructureerde serviceverlening naar klanten te realiseren, uiteraard met behoud van de
vereiste technische kwaliteit. Je onderhoudt de relaties met de klanten door deze serviceverlening en door middel van een goede communicatie. Je draagt zorg voor een rendabele
werkplaats en een effectieve werkplaatsadministratie. Je rapporteert aan de bedrijfsleider
Abemec Sevenum.

In totaal heb ik een bedrag van
1.680 euro ontvangen aan donaties
en nog steeds komt er geld binnen.
Namens Tante Lottie en alle kinderen wil ik iedereen die geld heeft
gedoneerd voor Nos Kasita ontzettend bedanken. Het is jammer dat
jullie niet kunnen zien en horen hoe
dankbaar Tante Lottie is voor alles wat
ik voor haar heb kunnen doen, mede
dankzij jullie.
Een groot gedeelte van het totaalbedrag heb ik op een mooie manier
kunnen besteden. In eerste instantie
is het geld voornamelijk besteed
aan onderhoud en reparaties van
wasmachine en vriezers, daarnaast
ook aan de betalingsachterstand van
het schoolgeld en schoolmateriaal
als boeken, schrijfwaar en tassen. Er
waren vier kinderen die naar speciaal
onderwijs gaan, en zo’n anderhalve
week niet naar school gingen omdat
hun vervoersbewijzen verlopen
waren. Voor de maanden tot aan de
zomervakantie, halverwege augustus, heb ik voor deze vier kinderen
nieuwe vervoersbewijzen geregeld
zodat ze weer naar school konden
gaan. Er is een betalingsachterstand
van het water van bijna 3.000 euro.
Een klein deel van de donaties is hier
naartoe gegaan zodat men weet dat
Tante Lottie haar best doet om de
achterstand in te perken en het water
niet wordt afgesloten. Tweemaal ben
ik met een jongetje naar jeugdtandverzorging geweest. Zijn kies was
ontstoken en consulten zijn hier voor
Surinaamse begrippen vrij prijzig. Het
jongetje was al een aantal dagen ontzettend ziek; hij had hoge koorts en
de hele rechterkant van zijn gezicht
was gezwollen. Van het donatiegeld
heb ik de consulten betaald, zijn kies
laten behandelen en heeft hij een
antibioticakuur gekregen.
Omdat in de voorafgaande weken
de donaties met name besteed zijn
aan dingen in en rondom het huis,

wilde ik in mijn laatste weken hier ook
aan de kinderen nog extra aandacht
besteden en ze verwennen. Zo ben ik
met tien kinderen naar de bioscoop
gegaan, heb ik onder andere kleurboeken, potloden, springtouwen, schmink
en ballen voor ze gekocht.
Vóór mijn vertrek wilde ik nog één
keer iets doen voor álle kinderen van
Nos Kasita, maar ook voor Tante Lottie.
Woensdag 22 juni heb ik op een mooie
manier afscheid genomen van alle kinderen, maar vooral ook van Tante Lottie
zelf. Zo’n drie weken terug vroeg ik
Tante Lottie hoelang het geleden is dat
ze voor zichzelf iets leuks heeft gedaan.
Ze vertelde me dat het vier jaar geleden is dat ze er voor het laatst uit was,
en dus heb ik een verwenmiddag bij de
beautysalon voor haar geregeld.
Voor de kinderen heb ik een feest
georganiseerd met een Surinaamse
muziekband en catering voor 120
personen. Voor één keer wilde ik dat
er voor alle kinderen eens meer dan
voldoende te eten was en de kinderen
in het zonnetje zetten. Zowel Tante

Lottie als de kinderen hebben ontzettend genoten van deze dag. Maar ook
ik heb ontzettend genoten van het
aanzicht van zoveel blije gezichten
om me heen.
Het overige bedrag heb ik
overgedragen aan Tante Lottie zelf.
Dit zal worden besteed aan onder
andere schoolgeld, maar ook aan de
personeelspot. Tot op heden is er nog
geen nieuw personeel aangenomen,
omdat Tante Lottie eerst maandelijks
vast inkomen nodig heeft om nieuw
personeel te kunnen betalen. Ook
hier ben ik mee bezig geweest en
heb iemand gevonden die nu op zoek
gaat naar een vaste donateur.
Niet alleen namens Nos Kasita
bedank ik iedereen die gedoneerd
heeft, maar ook namens mezelf.
Mede dankzij jullie heb ik er ook voor
mezelf voor kunnen zorgen dat mijn
verblijf bij Nos Kasita de afgelopen
maanden een waardige bijdrage
is geweest voor Tante Lottie en de
kinderen. En een tijd om nooit te
vergeten. Dankjulliewel.

Freerunning in Horst
Dinsdag 28 juni vindt de workshop freerunning in Horst plaats. Iedereen van 12 tot 20 jaar is welkom, zowel
jongens als meiden.

ONZE WENSEN: Je bezit een HBO werk en denk niveau, hebt affiniteit met de techniek en
agrarische sector. Je bent gedreven in je werk, je gaat altijd een stapje verder. Je bezit een
commerciële instelling, je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden. Je bent technisch
goed onderlegd. Je bent bereid je volledig en op een professionele wijze in te zetten voor onze
klanten.
ONS AANBOD: Wij bieden een erg leuk team om in werkzaam te zijn. Je salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw achtergrond. Dit wordt aangevuld met een
uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
INFORMATIE: Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met de heer
Robert van Rijswick. Tel. tijdens kantooruren 077-32 41 030 daarna 06-55 89 26 12.
DE SOLLICITATIE: uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreid CV kunt je sturen aan
ABEMEC Sevenum, t.a.v. Dhr. R. v. Rijswick
Horsterweg 70, 5975 NB Sevenum.

www.abemec.nl

info@abemec.nl

Freerunning is een mix van parcours
(zo snel mogelijk van A naar B) en tricking (salto’s en acrobatische sprongen).
Combineer beide en je maakt salto’s
tegen muren en springt van het ene dak
naar het andere. HoSeMa en Synthese

bieden drie professionele workshops
aan. De eerste workshops zijn inmiddels
achter de rug. De laatste vindt plaats
op 28 juni, van 18.30 tot 20.00 uur in
sporthal de Berkel.
Opgeven kan door een e-mail te

sturen naar freerunhorst@live.nl onder
vermelding van naam, leeftijd, adresgegevens en telefoonnummer. Voor
de workshops wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Voor meer info kijk op
www.hosema.nl of www.synthese.nl
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15 VRAGEN aan Sanne Bartsch 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

Sanne Bartsch
17 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik ben aangenomen voor de opleiding
Artiest Theater in Eindhoven, daar start
ik volgend schooljaar mee. Ik heb er
ontzettend veel zin in! Al mijn hele
leven heb ik een passie voor toneelspelen. Mag ik nu al zeggen dat ik een
talent ben in toneelspelen? Haha, nee
hoor, even zonder grapjes. Maar stiekem
is mijn grootste droom wel om in een
musical te spelen en dan lekker te
schitteren in het Circustheater in
Scheveningen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Het vreselijkste vak is zeker weten
wiskunde. Bah, ik kan er totaal niets
van. Ik heb het ook meteen laten vallen
toen dat kon. Toch blijft het me
achtervolgen, helaas. Volgend jaar op
mijn nieuwe opleiding krijg ik het vak

weer. Dat wordt even aanpoten dus.
Mijn favoriete vak, hmm. Dat heb ik
eigenlijk niet. Maar volgend jaar is dat
uiteraard Drama.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een beste vriend, Max. Hij is mijn
maatje, mijn steun en toeverlaat. Ik kan
met hem lachen en huilen tegelijk. Ook
heb ik een beste vriendin, Yasmine. Met
haar beleef ik altijd de allerleukste
avonturen, we hebben samen de
grootste lol van de wereld. Met Moniek
en Juul is het ook altijd heel gezellig. En
natuurlijk mijn toffe vriendinnengroep
niet te vergeten.
In het weekend ben jij te vinden in?
Bij mijn vriendinnen, bij Yasmine of bij
Max. Of ik ga even lekker een drankje
doen in Horst.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Kaarsen, zoete witte wijn van de Aldi of
de Lidl en overheerlijke toastjes van
Juul. Wat zij er altijd op smeert, ik heb
geen flauw idee. Maar het is goddelijk!

Onderhoud
lease-auto?

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Dat is een goede! Ik zou eerst lekker
een beetje rondneuzen op een
antiekmarktje. Ik spaar namelijk antieke
kitschie ’oma’-spulletjes. Maar ik hoor
het mijn ouders al zeggen: “Sanne, zet
het op je spaarrekening, spaar je geld.”
Inderdaad, mijn bankrekening is net een
hond: “Af! Af! Af!”
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Bij mijn werk staat een koffiezetapparaat
waar je alle soorten koffie mee kunt
zetten. Ik zette mijn kopje er een keer
onder en drukte op de knop ’Kan koffie’.
Ik dacht dat ze met dit knopje bedoelden:
kán koffie maken. Maar ze bedoelden
natuurlijk een hele kan koffie. Oeps!
Ik ga op vakantie en neem mee?
Vriendinnen! Geld, kleren, mobiel.
Misschien nog een goed boek? Maar
daar zal ik niet aan toe komen als ik
met mijn vriendinnen op vakantie ga,
haha!
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?

Dat is toch wel andijviestamppot met
spekjes, een satéburger en appelmoes,
mmmm.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Leuk jurkje, pumps eronder en go!
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd? Dat is heel verschillend.
Ik ben een bezige bij, ik doe meestal
tienduizend dingen tegelijk. Dan ga ik
achter mijn naaimachine, dan wil ik
weer lezen, dan ga ik weer computeren.
Maar het liefste, en uiteindelijk ook wel
de meeste tijd, besteed ik aan mijn
vrienden en vriendinnen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou in Horst meer winkels willen,
bioscopen en meer uitgaansgelegenheden. Ook zou een knus tapasrestaurantje in het centrum van Horst niet
verkeerd zijn. Later ga ik in de stad
wonen, daar heb je dat allemaal wel.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik vind eigenlijk alles wel leuk, van
horror tot grappige films. Als er maar
iemand mee kijkt, gezellig!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik werk in Grubbenvorst in een
tomatenkas. Daar begin ik om zeven
uur ’s morgens. Ik sta dan om zes uur
op, maar elke minuut die ik langer in
m’n bed kan blijven liggen, is goud
waard. Als ik mijn rijbewijs heb, rij ik
dus voortaan naar m’n werk. Dan
draai ik me om zes uur nog eens
lekker om.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken. Neem nu Thailand, dat lijkt me
geweldig! Eigenlijk ben ik niet zo weg
van vliegen, ik vind het maar eng. Maar
ja, als ik een wereldreis wil maken, zal
ik toch die vliegkist in moeten.

Schwarzkopf Professional heeft een groene
kleurlijn, genaamd Essensity Colour.
100 procent kleurintensiteit,
0 procent ammoniak en geurstoffen.
Goed voor het haar en het milieu.
Ondek het zelf!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

DE WEGGEEFWEKEN donderdag vrijdag zaterdag

OOR:
ICEERD D

GECERTIF

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

★ Bij aankoop van Bananen spec.
vlaai 4 tarwebollen GRATIS
★ Bij aankoop van 4 Frikandelsnacks 4 tarwebollen GRATIS
Maandag dinsdag woensdag
★ Bij aankoop van Abrikozen
korstvlaai 4 witte puntjes GRATIS
★ Bij aankoop van 5 donuts
4 witte puntjes GRATIS

Column

Model voor
een dag
Een paar weken terug vroeg
een medestudent, en tegelijkertijd vriendin, van het Amsterdam Fashion Institute me of ik
een van haar collectiestukken
wilde showen tijdens een show
en shoot. Natuurlijk, leuk en
klinkt ook nog eens hartstikke
glamourous! Dacht ik..
Vorige week was mijn moment
als glamourous kleerhanger van de
jurk van vriendin M. Eerst de shoot.
Ik had geen idee van de locatie
maar ze zei dat ze alles onder
controle had en een mooie locatie
had uitgezocht. Prima! Ik huppel
wel achter haar aan. Eerst thuis
even alles doorpassen. Godzijdank,
het paste, ik scheurde nergens uit
en het viel goed. Natuurlijk juichte
ik iets te vroeg. Het hele ontwerp
werd afgestyled met een paar
pumps. En wat voor pumps. Ik ben
best gewend om mezelf van A naar
B te bewegen op hoge hakken,
maar deze waren wel erg hoog, ik
brak bijna m’n nek. Dat wordt dus
nog even oefenen voor de show.
Maar nu niet, nu hup, snel de tram
in. Ze had een mooie locatie met
heel veel kunst ergens midden in
Amsterdam uitgezocht. Erg mooi.
Ook nu juichte ik weer iets te
vroeg. Ze zette me op een stoepje
langs de weg en reikte me de jurk
aan. “Trek ’m maar aan.” Oei. Daar
zonk het glamourous-niveau tot
beneden peil. In m’n beha met
knikkende knieën van de kou stond
ik daar op straat me om te kleden.
We waren nog niet eens begonnen
of de fototoestellen werden al
getrokken door nieuwsgierige
toeristen om ons heen. Mezelf
eindelijk in de jurk gehesen,
huppelde ik een beetje zenuwachtig achter vriendin M. aan naar de
plek waar ze wilde fotograferen.
We stopten voor een enorm
kunstwerk; een soort spinnenweb
van staal. O god, ik voelde hem al
aankomen. Dat werd klimmen. Met
killerheels. Met jurkje. Als een
soort opgetut aapje worstelde ik
me door het web. Vervolgens stond
ik voor bijna heel Amsterdam te
poseren, fietsers en toeristen
stopten allemaal om te kijken wat
er gaande was. Natuurlijk werden
ook hier weer de fototoestellen
getrokken en zag ik flitsers aan alle
kanten.
Nou ja, alle moeite, kou,
gênante momenten en al het
klimwerk was zo in ieder geval niet
voor niets geweest. Niet alleen
vriendin M. heeft haar foto’s, ook
een hele hoop toeristen hebben
grappige herinneringsfoto’s van
Amsterdam om thuis nog eens te
bekijken.
Mies
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Jongerengilde
Sevenum
vernieuwd
Stichting Jongerengilde Sevenum heeft haar accommodatie gerenoveerd, haar inventaris voor een deel vervangen en de materialen voor
activiteiten en kampen vernieuwd. Om deze vernieuwingen mogelijk te
maken wist de stichting 27.500 euro te verzamelen bij verschillende
fondsen.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl
Wekelijks bezoeken 170 kinderen een groepsavond waarin sport
en spel, creativiteit en buitenleven
centraal staan. Hierbij worden het
gebouw en de materialen intensief
gebruikt en deze zijn van tijd tot tijd
toe aan vervanging. Daarnaast maken
ook diverse andere lokale verenigingen gebruik van de accommodatie ‘De
blokhut aan ’t Vongdere’.
Hanneke Fleuren, voorzitter van
Stichting Jongerengilde Sevenum:
“We zijn erg blij met de bijdragen van
de betreffende fondsen en organisaties. Door deze bijdragen hebben we
onze ontmoetings- en creatiefruimte
kunnen herinrichten, de vloeren en
de bestrating zijn vernieuwd, de luchtverhitter in de grote zaal is vervangen
door een exemplaar van deze tijd en
de kamptenten en –materialen zijn

vernieuwd en aangevuld.”
Stichting Jongerengilde Sevenum
ontving van het Skanfonds 8.000
euro, van het VSB-fonds 7.000 euro
en van Rabobank Maashorst een
bijdrage van 10.000 euro. Ook de gemeente Horst aan de Maas steunde
het jongerengilde met nog eens
2.500 euro.
Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar de vernieuwde blokhut
is welkom om te komen kijken op
de open dag. Deze wordt gehouden
op zondag 26 juni vanaf 14.30 uur.
Een keer binnenlopen tijdens een
van de reguliere groepsavonden
(maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag tijdens schoolweken) is
ook mogelijk.
Meer informatie is te vinden op
www.jongerengildesevenum.nl

No! School! Party voor
onderbouwleerlingen
M@xx presenteert op 2 juli het eindfeest ‘No! School! Party’ voor
de onderbouw van het Dendron College en Citaverde College. Dj Sergio
Silvono en dj Cheff zullen de avond aankleden.
Kaartjes zijn vanaf 21 juni verkrijgbaar op het Dendron College,
Citaverde of bij de M@xx. De kaartjes kosten 5 euro inclusief twee
consumpties. De avond duurt van 20.00 tot 23.30 uur en de leeftijd is
van 12 tot 16 jaar.

OCCASIONS
Audi A6 2.7 TDI Pro line business
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe
Fiat Scudo 2.0 JTD 16v
Ford Fiesta 1.3 16V Futura xl
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe
Kia Sorento 3.5 V6 automaat EX Luxe LPG-G3
Mercedes-Benz A-klasse 140 Elegance
Mercedes-Benz A-klasse180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz G-klasse G 400 CDI LANG
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Opel Vectra 1.9CDTi Executive stationwagon 150pk
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic 1.9 Dci 82pk L1H1
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive Automaat
Suzuki Swift 1.3 GLS Automaat
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Toyota RAV4 2.0 D4-D Linea Sol 4WD
Volkswagen New Beetle 1.9 TDI 100pk Highline
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
BROMMOBIELEN
JDM Abaca Brommobiel
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2007
2006
2003
2008
2003
2004
2001
2008
2001
2002
1978
2008
1990
2003

98783 Km.
180176 Km.
186880 Km.
33944 Km.
117286 Km.
124072 Km.
83222 Km.
83654 Km.
170250 Km.
270327 Km.
151723 Km.
172458 Km.
180222 Km.
184710 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
LPG-G3
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Benzine

€ 27.950
€ 11.950
€ 4.950
€ 8.750
€ 9.950
€ 12.950
€ 5.950
€ 18.750
€ 29.850
€ 12.950
€ 12.500
€ 15.950
€ 24.750
€ 7.950

2005
2004
2002
2004
2004
2006
1997
2010
2001
2004
2001
2002
2008
2009
2005

189234 Km.
151468 Km.
115829 Km.
105466 Km.
69823 Km.
111770 Km.
103970 Km.
41985 Km.
129503 Km.
172160 Km.
210410 Km.
338328 Km.
164404 Km.
32945 Km.
191040 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 5.750
€ 11.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 15.900
€ 1.750
€ 31.750
€ 8.950
€ 35.000
€ 7.950
€ 5.950
€ 18.950
€ 12.500
€ 22.750

Diesel
Diesel

€ 7.950
€ 7.950

2005 6430 Km.
2007 2105 Km.

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.
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Museum de Kantfabriek begroet
5.000e bezoeker
Museum de Kantfabriek begroette afgelopen vrijdag zijn 5.000e
bezoeker van dit jaar. Het museum
opende zijn deuren in juni 2009 en
trok in 2010 al 7.000 bezoekers. Dit
jaar streeft het museum naar een
bezoekersaantal van 8.000.
De 5.000e bezoeker, Emma Verstraaten uit Schijndel, werd nietsvermoedend verwelkomd met een grote
bos bloemen door de vrijwilligers van
Museum de Kantfabriek. Tineke: “Het stijgend aantal bezoekers is een grote pluim
op de hoed van de 150 vrijwilligers.”

Grote pluim
op de hoed
Reden voor het groeiende publiek
zijn volgens Tineke Geurts, één van
de vrijwilligers van het museum, de
grotere naamsbekendheid. Bezoekers
komen niet alleen uit Nederland, maar
ook België, Duitsland en Frankrijk.
De boeiende verhaallijn van de textielgeschiedenis van Horst en de uitleg
daarvan met historische figuren, beeld,
geluid en interactieve media spelen
volgens Tineke ook mee.

cultuur 29
Zomerse 500
Deze zomer presenteert de
Limburgse zender L1 een nieuw
evenement: de Zomerse 500.
Een week lang alleen maar
zomerplaatjes.
Vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli van 9.00 tot 21.00 uur worden zonnige hits uitgezonden in de
Zomerse 500. Nummers als Register
Wijn van Duo Jurgens, Gig L’amoroso
van Dalida, Inne Zommerdaag van
Jack Vinders, Marina van Rocco
Granata of de Ketchup Song roepen
misschien wel herinneringen op
aan vervlogen zomerliefdes, koele
drankjes of zomervakanties in verre
oorden.
De lijst bestaat uit Engelstalige,
Italiaanse, Franstalige, Duitstalige
en uiteraard Limburgstalige muziek.
De muziekredacteuren van L1 Radio
stellen de lijst samen. Om ervoor te
zorgen dat de zomer van de luisteraars niet meer stuk kan zit er ook
nog een vakantiereis in de prijzenpot. De mooiste muzikale vakantieherinnering wordt beloond met een
cruise. Reageren op de nummers
die in de lijst staan kan de hele
week. Het zomerse presentatieteam
bestaat uit: Pieter Kiewied, Maarten
Bonnemayers, Tim op het Broek en
Henk Hover.
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Kranslegging
en reünie Zopo
Vanwege het 45-jarig bestaan van open jeugdcentrum Zopo wordt
vrijdag 25 juni om 20.00 uur een reünie gehouden in de Kasteelboerderij in
Horst. Voorafgaand aan de reünie wordt er om 16.00 uur een krans gelegd
bij het officiële Zopo-monument aan de Schoolstraat in Horst.

De organisatoren willen met de
kranslegging stilstaan bij de roemruchte periode tussen 1966 en 1986. In
die tijd bloeide het open jeugdcentrum
volop en beleefde vooral in het voormalige gebouw van de Rijks Landbouw
Voorlichtingsdienst aan de Schoolstraat
haar beste jaren.
Bij de reünie in 2006 waren zo’n
driehonderd oud Zopo-leden. Met de
vele aanmeldingen voor de reünie en
muzikale omlijsting van ‘Early Adopters’
uit Horst en tweemansformatie ‘John
Henri Orchestra’ uit België, belooft het
een gezellige avond te worden.
Het in 1966 opgerichte Zopo werd
in de loop van de jaren een begrip in de
regio en later in heel Zuid-Nederland.

Het centrum werd ‘het Paradiso van
het zuiden’ genoemd. Vele alternatieve jongeren van toen bezochten het
open jeugdcentrum voor muziek en
samenzijn. De jongeren van toen zijn
inmiddels vijftigers en zestigers, maar
de Zopo-spirit leeft nog steeds.
Het Zopo-monument is (onofficieel) opgericht in 2006 bij het 40-jarig
bestaan. Algauw haastte de gemeente
zich, mede onder druk van de publieke
opinie, het monument officieel te
erkennen en werd het bijgeschreven op
de monumentenlijst van Horst.
Kaarten voor de reünie kosten
10 euro in de voorverkoop en 12 euro
aan de dagkassa. Voor meer informatie
en kaarten: www.zopo.nl

Kinderen kleuren
voor SOS-schoolbus
in India
Het straatfeest Cambrinus Kunst en de Buren wordt uitgebreid met een
grote kleurwedstrijd voor kinderen van het basisonderwijs in Horst aan de
Maas. De tekening van de SOS-schoolbus met de wereldbol is bijgevoegd
in deze editie van HALLO Horst aan de Maas. Door deze tekening in te
kleuren kunnen kinderen entreekaartjes voor Toverland in Sevenum en
ijsjes van IJssalon Passi Horst winnen.
Maar er is meer: van elke tekening die kinderen gekleurd inleveren
krijgt SOS Meerlo-Wanssum van
Cambrinus Kunst en de Buren 1 euro.
Organisatie Wilde Ganzen doet er nog
een schepje bovenop met een donatie
van 0,50 euro per tekening.
Dit geld gaat via SOS MeerloWanssum naar de Indiase stad
Chennai, waar Steven Vidyaakar een
mobiele schoolklas wil realiseren. Met
het geld dat de kinderen uit Horst aan
de Maas bij elkaar kleuren kan de bus
aangeschaft worden.
De mondiale vrijwilligersorgani-

satie SOS Meerlo-Wanssum presenteert zich ook op het festival met
haar opvallende gele campagne-bus
en India-shop. Daarbij zorgen twee
studenten, Anke en Lukas, voor het
nodige entertainment.
De kleurplaat kan ingeleverd
worden op zondag 3 juli op festival Cambrinus Kunst en de Buren
(Venrayseweg, Horst) bij de gele
schoolbus van SOS Meerlo-Wanssum.
De winnaars van de kleurwedstrijd zullen in HALLO (de uitgave van
donderdag 7 juli) bekend gemaakt
worden.
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Kunst en de buren in de steigers
Nog een dikke week en dan is het zover. Dan gaat Cambrinus Kunst en de Buren van start. In de aanloop naar dit
unieke culturele evenement lopen we even binnen bij Jan Duijf, organisator van het straatfestival.

Slotconcert Week van de Potroos
De Week van de Potroos, dit jaar voor de vijfde keer gehouden,
wordt zondag 26 juni afgesloten met een optreden van ‘Die Original
Maaskapelle’ uit Wessem. Het optreden vindt vanaf 14.00 uur plaats op
de binnenplaats van de Knöpkeshof, grenzend aan de Rozenhof in Lottum.

Op het eerste gezicht hangt er een
ontspannen sfeer op deze doordeweekse middag in café Cambrinus
aan de Venrayseweg. Jan Duijf en zijn
rechterhand Esther Jacobs zitten in
betrekkelijke rust te werken aan een
tafel vol papieren, mobieltjes en een
laptop. Achter de tafel een groot bord
met daarop de plattegrond van de
Venrayseweg. Maar de schijn bedriegt.
Jan Duijf: “Het is niet zomaar een
feestje organiseren, het is uitgegroeid
tot een groots evenement. We moeten
er constant rekening mee houden dat
het vooral gezellig blijft. Ook na het festival zijn we nog steeds allemaal buren
van elkaar en dat betekent dat iedereen
het naar de zin moet hebben.” Esther
voegt hieraan toe: “Hoewel ik mijn best

doe om alles een beetje structuur te
geven, gaan veel mensen vol enthousiasme aan de slag en dat is soms niet
bij te houden”. Volgens Jan is dit nu
juist de charme van het verhaal. “Het
is geen buurtfeest van een paar uurtjes
en iedereen in de straat is heel serieus
aan de slag gegaan. ’t Is prachtig om
te zien hoeveel creativiteit er bij hen
loskomt.” Die creativiteit komt onder
meer tot uiting in de voortuinen en aan
de gevels van diverse huizen binnen het
festivalgebied. Zo hangt er ineens een
apenstaartje aan een gevel en even
verderop staat er een soort frites-zak in
reuzenformaat in een voortuin.
Op de vraag wat al die rare voorwerpen in sommige voortuinen aan de
Venrayseweg doen, antwoordt Jan:

“Ja leuk, hè? Als het festival begint,
zul je zien dat het allemaal een functie
heeft.” Inmiddels gaat de telefoon
weer. Esther maakt van de gelegenheid
gebruik om te melden dat er nog een
aantal vrijwilligers nodig is.
“Zo gaat het dus de hele dag. Ik
heb de telefoon van Cambrinus zelfs begraven, anders blijft die continu gaan”,
lacht Jan. Het is duidelijk dat de sfeer er
goed in zit. “Weet je, ik kan nog steeds
niet geloven wat er allemaal gebeurt
en gaat gebeuren. Wat we nu allemaal
samen al beleven, nemen ze ons in
ieder geval niet meer af.”
“En ik heb voor het festivalweekend
alvast goed weer besteld; een lekker
zonnetje en liefst geen wind!”, besluit
een stralende Jan Duijf.

Sacramentsprocessie
rondom H. Naam Jezus
kerk Broekhuizenvorst
Op tal van plaatsen in Limburg trekken weer lange stoeten biddende
mensen door de straten. Ook in Broekhuizenvorst is zondag 26 juni om
10.30 uur een sacramentsprocessie georganiseerd. Deze vindt plaats
rondom de H. Naam Jezus kerk in Broekhuizenvorst.

GET IT NOW

SALE
Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077-398 16 34

De sacramentsprocessie wordt
opgevrolijkt met de fanfare die de
plechtige processiemarsen blaast.
Ondertussen loopt de pastoor met
de monstrans onder de ’hemel’ die
wordt gedragen door vier mannen.
Niet alleen religieuze overwegingen,
maar ook nostalgische en
folkloristische aard spelen een rol
tijdens deze tocht. Het fenomeen is al
heel oud en was altijd al een heel geweld. In het begin van de week zorgden de mannen ervoor dat de tuinen
er verzorgd uitzagen en de vrouwen
zorgden voor de versiering in het
huis. De processie trok namelijk langs
alle huizen in het dorp en er werd al
biddende inspectie uitgevoerd.
’s Zaterdags werden de vazen
gevuld met gele Fletse en rode
Pinksterbloemen en werd het H.
Hartbeeld schoongemaakt en op een
altaar geplaatst, bedekt met linnen
lakens en een kant gebiesd dek-

kleedje waarop de spreuk “God zij
met ons” was geborduurd. Terwijl de
altaartjes in de deuropening stonden
opgedekt met kandelaars en nieuwe
kaarsen werd gewacht totdat de eerste misdienaars waren gearriveerd.
De kaarsen werden op dat
moment pas aangestoken, want het
uitwaaien bracht menige vrouw tot
wanhoop. De straat werd van tevoren
geveegd en nat besproeid en daarna
bestrooid met bloemblaadjes en
gesneden lissengroen zodat iedereen
kon genieten van een hele happening.
In 2007 en 2010 trok de processie na ongeveer 45 jaar weer naar
het kapelletje op de Swolgenseweg,
maar in 2011 is besloten om op
zondag 26 juni de processie weer
verkort te lopen rondom de kerk in
Broekhuizenvorst. In Broekhuizen is
de sacramentsprocessie eind jaren
negentig afgeschaft.
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OPRUIMING

ALLE KINDER
NACHTKLEDING

Grote boerenjaarmarkt
in De Locht
Museum De Locht organiseert zaterdag 25 en zondag 26 juni een grote boerenjaarmarkt. Het museum geeft al
meer dan twintig jaar een beeld van hoe de handel en verwerking van land- en tuinbouwproducten vroeger was,
maar geeft eens per jaar de ruimte aan huidige land- en tuinbouwproducenten.

NU 2 HALEN - 1 BETALEN
Verder vele andere koopjes
en aanbiedingen

DE
LAATSTE
WEKEN !!!
OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
per 1 augustus sluiten wij onze deuren.
50 % korting. Nu ook op planten

kadobonnen geldig tot 1 augustus
Geopend op: Woensdag / Vrijdag / Zaterdag
Kogelstraat 41, Hegelsom, Telefoon: 077-3981546

Meer dan veertig bedrijven en
particulieren geven informatie over hun
producten en de wijze van produceren.
Zo is er ’t Oude nest uit Kessel met
traditionele streekproducten, Blue
Berrie Hill met blauwe bessen en ook
Aardbeienland is aanwezig.

Daarnaast zijn er demonstraties van
oude ambachten zoals de rietvlechter,
de pottenbakker en de scharenslijper.
De smeden komen in actie in de
smederij en in het bakhuisje wordt
weer brood gebakken. Dit jaar zijn er
ook demonstraties volksdansen, een

kindermodeshow en aaibare kleine
huisdieren van de zorgboerderij. Het
geheel wordt feestelijk omlijst met
muziek.
Het museum is open van 11.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Meezingen met Rowwen Hèze
is goed voor je Nederlands
“Kinder die ouk Limburgs praote hebbe baetere taalprestaties in ’t Nederlands as eintalige kinder”
De ‘Raod veur ’t Limburgs’
lanceerde onlangs de campagne:
‘Geej praot toch ouk Limburgs met de
kinder?’ Van Eijsden tot Mook worden
ouders door middel van deze slogan op
grote campagneposters aangesproken
op de voordelen van een tweetalige
opvoeding van hun kinderen. Met een
onderzoek van PRIMA (Cohortonderzoek
Primair Onderwijs) is bewezen dat kinderen die ook Limburgs spreken, betere
schoolprestaties in het vak Nederlands
hebben dan kinderen die alleen in het
Nederlands worden opgevoed. De Raod
veur ’t Limburgs startte daarom een
provinciale campagne om de tweetaligheid van de kinderen te stimuleren.
De Raod liet wetenschappelijk onderzoek doen naar de taalvaardigheid
van Limburgse kinderen. Daarbij werden met het PRIMA-onderzoek kinderen uit groepen 4, 6 en 8 getest op hun
beheersing van het vak Nederlands.
Het onderzoek ontkrachtte het
vooroordeel dat tweetaligheid slecht
zou zijn voor de beheersing van de
Nederlandse taal. Volgens de Raod
veur ’t Limburgs doen ouders er goed
aan om hun kinderen in het dialect op
te voeden.
De campagne wordt in vier
verschillende dialecten gelanceerd.
Bovenstaande slogan met het Venlose
dialect wordt gebruikt voor de regio
Noord-Limburg. In Horst aan de Maas
zijn de posters onder andere te zien
aan de Venrayseweg in Horst en halte
Baersdoncklaan in Grubbenvorst.
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Un Petit Peu-festival
bij OJC Walhalla

Programma
Hegelsomse kermis
Vanaf zaterdag 25 juni staat de kermistent van OJC Phoenix weer op het plein achter de kerk in
Hegelsom.
Zaterdag opent het kermisprogramma met de jonge poprock formatie Epic Fail. Behalve de nieuwste
hits zijn ook covers van glorieuze
bands vertegenwoordigd in hun
repertoire. De avond wordt voortgezet met de StringKings: meesters op
gitaar met nummers uit alle genres.
Zondag 26 juni zal ’s middags
de band Yellow openen. Daarna is

het de beurt aan Chantilly Lace met
rock ’n roll. Vervolgens zal de avond
iets meer richting metal gaan met
Volbeat-tribute Volbeer. Afsluiter op
zondag is Powerslave: metal met als
grote voorbeeld Iron Maiden.
Op maandag 27 juni wordt een
andere weg ingeslagen qua muziek
met Venlose carnavalsknallers van
W-dreej. Daarna is het de beurt aan

Bonnie St. Claire. Dinsdag 28 juni
wordt de Hegelsomse kermis afgesloten met een heuse Biergarten.
Begeleid door vrolijke plaatjes van
dj Gurde, dj Tack-it en Lustige Lud
wordt nog een laatste avond alles
uit de kast gehaald.
De kermistent is dagelijks vanaf
20.00 uur geopend en op zondag
vanaf 16.00 uur.

“de 24 uur van Sevenum”
Eigen Haard

meubel

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum
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maakt plaats voor ‘n nieuwe meubellijn
en
hiervoor moeten er complete woonprogramma’s weg
en dat kan voor

OJC Walhalla in Sevenum presenteert op zaterdagmiddag 25 juni het Un
Petit Peu-festival. Vanaf 15.00 uur is de tuin van Walhalla geopend voor een
picknick in Franse stijl. Onder het genot van een hapje en een drankje kan
geluisterd worden naar een ander soort muziek dan men gewend is van
Walhalla.

Op het programma staan singer/songwriter Bobby Soxers,
AlascA (authentieke indie/folk),
Vygotsky (country/folk), My Brother
Is Pale (singer/songwriter) en Long
Conversations & the Closet Orchestra
(americana). Tevens zullen Petit Peudj’s Ric Magnifique, Kees Croissant en
Franc Soixante enkele Franse chansons
draaien. Anne Lucassen, organisator van
het Un Petit Peu-festival: “We wilden
iets organiseren wat voor iedereen
toegankelijk is en lekker buiten plaats
kan vinden.

Ook wilden we een andere weg
inslaan qua muziek. We kwamen uit op
een goed programma, maar daarnaast
ook een belevenis op het festival zelf,
in de vorm van aankleding, de dj’s en
locatie. Nu hebben we onder andere
een picknickzak, een aangepast assortiment drank en zelfs een klein
strandje. Kortom: Frankrijk in de tuin
van Walhalla.”
De tuin van OJC Walhalla is zaterdag 25 juni vanaf 15.00 uur open
(Donckstraat, Sevenum). De entree
bedraagt 6 euro.

AKTIE HARDE AKTIE
F-lite Young

BODEM PRIJZEN
Ook losse kasten – banken – fauteuils – eethoeken etc.
gaan weg voor ongekende lage prijzen !!!

Wie het eerst komt heeft de meeste keus!!!
Wanneer
Donderdag 23 juni
Vrijdag
24 juni
Zaterdag
25 juni

15:00 - 21:00 uur
10:00 - 21:00 uur
10:00 - 17:00 uur

Diverse modellen in diverse kleuren
O.a. Upright 64 cm van € 115.00 voor € 99.95
Upright 71 cm van € 125.00 voor € 109.95
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Finale Jonge Solisten 2011
Maar liefst 39 solisten en vijf ensembles uit verschillende divisies nemen op zondag 26 juni aanstaande
deel aan de Finale Jonge Solisten 2011. Vier van hen komen uit Horst aan de Maas. Vanaf 11.00 uur strijden de
deelnemers, die via diverse voorrondes zijn geselecteerd, om de wisseltrofee. De winnaar krijgt bovendien de
mogelijkheid om een jaar lang te studeren aan het Conservatorium Maastricht.

Tijdens de Finale Jonge Solisten
worden de deelnemende solisten en
ensembles onder meer beoordeeld
op muzikale uitvoering, dynamiek,
techniek, ritmiek en zuiverheid. Dit
gebeurt door een vakkundige jury,

bestaande uit Fried Dobbelstein en
Steven Walker. De lat ligt hoog en
dat is niet voor niets. De winnaar van
de Finale Jonge Solisten ontvangt
niet alleen een wisseltrofee en een
medaille, maar krijgt ook de moge-

lijkheid om een jaar lang te studeren
aan het Conservatorium Maastricht.
Voorwaarde is wel dat de winnaar
zich middels de reguliere toelatingsprocedure weet te kwalificeren en
aangenomen wordt door de selectiecommissie. Daarnaast ontvangt
de hoogst geëindigde kandidaat per
divisie een bondslegpenning. De jury
wijst bovendien per sectie acht kandidaten aan, die geselecteerd worden
voor een tweetal masterclasses voor
koper en hout die in het najaar van
2011 plaatsvinden.
Maar liefst vier solisten uit Horst
aan de Maas nemen deel aan de
wedstrijd. Uit Meerlo zijn dit Maikel
van Els en Cas Vissers, beiden lid van
Fanfare Eendracht. Verder betreden
Sophie Schreurs uit Sevenum en Pam
van den Hombergh uit Grubbenvorst
het strijdtoneel.
Met de Finale Jonge Solisten
wil de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM) jonge
muzikanten de kans geven om hun
muzikale talenten te tonen. Naast een
gedegen opleiding en het opdoen van
podiumervaring, moet de positief kritische jurering tijdens de Finale Jonge
Solisten bijdragen aan de stimulering
en verbetering van de muzikale prestaties van jongeren in Limburg.
De Finale vindt plaats in Cultureel
Centrum De Postkoets in Horn en
wordt georganiseerd door de LBM en
het Huis voor de Kunsten Limburg. De
toegangsprijs voor deze dag bedraagt
2,50 euro inclusief programmaboekje.
Meer informatie over de Finale
Jonge Solisten is te vinden op
www.lbminfo.nl

Eerste optreden
voor Zugabe tijdens
kermis Grubbenvorst
Na maanden van repeteren is de band Zugabe klaar voor het grote
publiek. Het eerste optreden in deze samenstelling vindt plaats tijdens
de kermis in thuisdorp Grubbenvorst, op zaterdag 25 juni bij Café de
Vonkel.
Het repertoire van Zugabe
bestaat uit de betere Duitse schlagers
en de echte Nederlandse piratenhits:
een combinatie van Schlagerfestival
en Piratenfestijn. Zugabe bestaat uit
Geert Verschueren (gitaar), Marcel
Engelen (toetsen), Martijn de Jong
(accordeon), Gerard Versleijen

(drums) en Jules Fransman (basgitaar). Een aantal bandleden hebben al de successen van de band
Immerklem meegemaakt en gaan
met Zugabe verder waar Immerklem
is gestopt.
Voor meer informatie kijk op
www.zugabe.nl

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Zomervoordeel bij InstalCenter
AA
N

INSTALCENTER VAN DER BEELE
DING
BIE

WBO 

1595,-

OÞ

N STUK
KLEIN VA ES TATIES
PR
GROOTS IN

*ODMJOTUBMMBUJF

in

st

alc

Dé kwaliteitsgarantie
van uw InstalCenter
specialist

enter.nl

Remeha Avanta CW4
*ODMJOTUBMMBUJF

t4VQFSDPNQBDU YYDN
tKBBSHBSBOUJFPQEFXBSNUFXJTTFMBBS
FOKBBSPQEFPWFSJHFPOEFSEFMFO
t-FWFSUSPZBBMFOTOFMXBSNUFFOXBSNXBUFS

Vervang deze zomer uw cv-ketel
en maak kans op een mini cabrio
of 1 van de 300 cruiser bikes!

Professionele
Wandsplit
airco

WBO 

1595,*ODMJOTUBMMBUJF

t5PUXFM[VJOJHFSEBOEFHFNJEEFMEFBJSDP
t,PFMFOFOWFSXBSNFONFUJOWFSUFSUFDIOPMPHJF
t7PPSSVJNUFTUPUN©

Badthermostaat

Douchethermostaat

225,- 179,-

Meer aanbiedingen? Ga naar de InstalCenter vestiging bĳ u in de buurt.

* Kijk voor alle voorwaarden op www.instalcenter.nl/installatievoorwaarden of vraag ernaar in de winkel.
Aanbiedingen zijn geldig tot 9 juli 2011

InstalCenter van der Beele Peperstraat 8, Sevenum, tel. 077-4672130, www.instalcentervanderbeele.nl

Kijk voor meer info op www.instalcenter.nl
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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

Tandarts
Spoedgevallendienst
24 t/m 30 juni
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15, 5855 BW Well
T 0478 50 19 71

Verloskundige zorg
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
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
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AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Receptie eerste elftal
vr 24 juni 19.30 – 20.30 uur
Organisatie: AVV America
Locatie: Sportpark Erica

Ruilbeurs
zo 26 juni 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Openluchtconcert

zo 26 juni 12.30 uur
Organisatie: St. Lucia
Locatie: schuttersweide

Kerkdiensten

Workshop Freerunning

America

di 28 juni 18.30 – 20.00 uur
Organisatie: HoSeMa en
Synthese
Locatie: sporthal de Berkel

zondag

Zomer Darts

Broekhuizenvorst

di 28 juni 20.00 uur
Locatie: Café – Feestzaal Cox

zaterdag

Ghanese gastvrijheid

zaterdag
Heilige mis
La Providence
zondag
Heilige mis

Bondsschuttersfeest

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Kronenberg

zondag

All American Wheels

Hegelsom

zo 26 juni 10.30 uur
Locatie: rondom de kerk

za 25 en zo 26 juni
Organisatie: Triple B Events
Locatie: evenemententerrein
aan de Peelstraat

zondag

Grubbenvorst
Kermis

Lottum

za 25 t/m di 28 juni
Locatie: centrum

Drums & Roses

Hegelsom

Receptie E1, vierde elftal
en Dames 1
Organisatie: VV Hegelsom
vr 24 juni 19.00 uur
Locatie: Sportkantine de Wienus

za 25 juni 08.00 – 12.00 uur
Organisatie: Drums & Roses
Locatie: De Markt

Meerlo

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Kronenberg
zaterdag

Kermis
za 25 t/m di 28 juni
Locatie: centrum

Melderslo

zondag

Receptie eerste elftal

Meerlo

vr 24 juni 19.30 – 21.00 uur
Organisatie: RKSV Melderslo
Locatie: Sportpark De Merel

zondag
donderdag

Grote Boerenjaarmarkt

zaterdag
maandag
donderdag

za 25 juni 19.00 – 01.00 uur
Organisatie: VC Stront Niks
Locatie: Ruiterterrein

Concert met ‘The Sparks’
za 25 juni 20.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord Limburg
Locatie: De Riet

Sommer Fest
za 25 juni 20.00 uur
Organisatie: Da Ma Zoeë
Locatie: Schuttersterrein St. Lucia

Reünie ZOPO

za 25 en zo 26 juni
11.00 – 17.00 uur
Locatie: De Locht

Sevenum

Clubkampioenschappen

zaterdag

Sevenum

za 25 juni 15.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

zaterdag
zondag
maandag

zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag

graszoden en mediterrane planten
groot assortiment nieuwe perkplanten eigen kweek

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,10 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

Gratis tuinontwerp
Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

09.30

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

Meterik

Un Petit Peu festival

eenjarigen-tuin-groenteplanten,

09.45

Melderslo

Swolgen

Groothandel voor particulieren in

11.15

Lottum

za 25 juni
Organisatie: HoSeMa
Locatie: Stapakker

za 25 juni 20.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

19.00

Horst (Lambertus)

zo 26 juni 10.00 – 17.00 uur
Organisatie: Groei en Bloei
Locatie: Mgr. Jenneskensstraat 14

Strontpop

19.15

Griendtsveen

Open tuinendag

Horst

09.45

Grubbenvorst

di 28 juni 20.00 uur
Organisatie: Cantaremos
Locatie: Stichting aan de Brug

Sacramentprocessie

10.00

Broekhuizen

wo 29 juni 20.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Christopher
Locatie: De Leste Geulde

Brand, ongeval of misdrijf

T

service 35

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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