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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Apotheek
Americaansewg 35a Horst
Tel: 077-3985454
www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur

Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844
Huisartsenpraktijk Horst
M.J. Duives Tel: 077-3981122
L.H.R. Majoor Tel: 077-3985042
Spoednummer
Tel: 077-3971747
Westsingel 100 Horst aan de Maas
www.zorghoes.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
“Het Zorghoes”
Westsingel 98 Horst
Tel: 077-3981450
b.g.g
VieCurie Venray
Tel: 0478-522222

Huisartsenpraktijk Horst
O. de Groen
Tel: 077-3982333
Americaanseweg 35 Horst
www.dokterdegroen.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Gemeenschapshuis
De Meulewiek
Tel: 077-3982779
AED aanwezig
Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel: 077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818
Medisch Centrum Nieuw Huys
Tel: 077-4658999
Americaanseweg 35 Horst
Spoedlijn: 077-4642623
Ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Gemeente Horst aan de Maas
Tel: 077-4779777
www.horstaandemaas.nl

Huisarts America
J. v. Dongen
Past jeukenstraat 6 America
Tel: 077-4641707
www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur: ma t/m/ vr
08.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl
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Ald Neejs
Toen dinsdagmorgen na afloop van de huwelijksmis voor het echtpaar Severijns-Versleijen bruid en
bruidegom naar het Maria-altaar togen, met een brandende kaars in de hand, vatte, bij het afdalen
der trappen, de bruidssluier plotseling vlam. Dankzij het snelle optreden van bruidegom en koster kon
erger voorkomen worden."
Uit: Dagblad Voor Noord-Limburg dd. 15 juni 1960

(ingezonden door Wim Huys)

Van onze weerman uit Meterik, Jos van der Sterren
Kan vriezen in mei tot de ijsheiligen zijn voorbij.

In week 17 is in Meterik 14 mm. neerslag gevallen.
Het totaal in april is daarmee op 64 mm. gekomen.
In 2011 had april 20 mm.
Het totaal in 2012 is nu 206 mm.
In 2011 was dat 194 mm.

Nachtvorst in mei houdt jong groen niet schadevrij.

Hardlopend Meterik
Er wordt wat afgehold in Meterik en door Meterikkers. In de Schadijkse Bossen, maar ook in
wedstrijdverband.
Horster Night Run op zaterdag 28 april
Wedstrijd 5 kilometer:
(uren:minuten:seconden)
Dames 45+: Hedwig van Ras
00:23:17
1e !
Heren 50+: Jos van Ras
00:20:26
4e
Wilbert Claessens
00:20:48
5e
Wedstrijd 10 kilometer:
Mark Janssen 48:39
Estafette Runaway brides (3e) + 1e prijs ludieke outfit
Mario Verhaegen
Cheraine Rubie
Marco Classens
Suzanne van Ras
Powerman Horst 5 op zondag 29 april
(hardlopen-fietsen-hardlopen)
Kids H10:
Jantijn Jenniskens 00:11:27

6e
.
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Meulewiekagenda vanaf 3 mei 2012

Mei:
Vr
Zo
Wo
Zo
Vr
Vr-zo
Zo
Do
Za
Ma

4:
6:
9:
13:
18:
18-20:
20:
24:
26:
28:
28-01:

Juni:
Za
2:
Zo

3:

Za
Zo
Do
Za
Ma
Do
Vr

16:
17:
21:
23:
25:
28:
29:

Juli:
Zo

8:

Za

28:

Augustus:
Wo
8:
Do
16:
Zo
Ma
Za

19:
20:
25:

Sixties en seventies avond café Kleuskens
Finale bekerwedstrijden VCM
Receptie kampioenen en jaarvergadering VCM
1e Heilige Communie opgeluisterd door Concordia
Seniorenkoor Zanglust zingt in Sevenheym
Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
Seniorenkoor Zanglust luistert Eucharistieviering op in De Wietel te Panningen
Vergadering Dorpsraad
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
Jeugdorkestendag Overloon MV Concordia Meterik
Lotenverkoop Zonnebloem

- Concert MV Concordia
- VCM Toernooi
- Meriko Sing-Inn Malmaaszenger Belfeld
- Familie vrienden toernooi RKSV Meterik
Peeltoernooi drumband & DJEM
Peeltoernooi fanfare
Vergadering Dorpsraad
Oudpapieractie Jong Nederland
Meriko laatste repetitie voor vakantie
Laatste repetitie fanfare voor vakantie
Barbecue MV Concordia

- Meriko optreden Floriade
- Het gezamenlijk kamp JNM
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland

KBO/Zij-Actief/Zanglust fietstocht naar Kevelaer
- Eerste repetitie fanfare na vakantie
- Vergadering Dorpsraad
Buitenfeest Jong Nederland
Eerste repetitie Meriko na vakantie
Oudpapieractie Jong Nederland

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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Groepsavonden met kermis in Horst, Hemelvaart en Pinksteren.
Met de kermis gaan de groepen gewoon door, tenzij de leiding dit uitdrukkelijk doorgeeft.
Zo zal ‘Plaar maar aan’ op dinsdag 8 mei geen groepsavond hebben.
Met Hemelvaart en Pinksteren zullen er geen groepsavonden zijn.
Plaar maar aan
Zoals jullie hierboven al hebben kunnen lezen, zal er volgende week dinsdag geen groepsavond zijn
i.v.m. de kermis in Horst!
Fijne Kermis en tot volgende week.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK

Vrijwilligers gevraagd
Iedere eerste donderdag van de maand willen wij gaan klussen op ons oefenterrein aan de
Roothweg. Heb je tijd over en vind je het leuk om mee te helpen, kom dan naar de 1ste klusavond op
donderdag 3 mei van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur.
Uitslagen concours Well 21 april ’12
Uitslagen dressuur pony’s
Klasse DZ1; Lizan Verbong met Brillant 1ste en 2de prijs

GRATIS:
Laat nu uw weiland injecteren
Bel 06 18116480

(Advertentie)

Tevens dunne fractie van vleesvarkensmest
ideaal voor de weilanden van de rundveehouderij
(hoog stikstofgehalte)
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Het memoriekruis in de Schadijkse bossen.
Op de voorpagina van dit Krèntje staat een foto van het houten kruis in de Schadijkse bossen. Het is
een memoriekruis dat herinnert aan één van de vele drama’s die zich in de bezettingstijd hebben
afgespeeld.
Het kruis draagt een opschrift: “Op 14 september 1943 werd hier door de Duitsers gefusilleerd Derk
van Assen, geboren 9 okt. 1891 te Hasselt (O.), deurwaarder der Directe Belastingen te Maastricht”.
Derk van Assen was verzetsman in Maastricht. Hij hielp Joden en andere door de Duitsers gezochte
personen, en zorgde er o.a. voor dat ze vervalste persoonsbewijzen kregen. Ook werkte hij voor
illegale bladen. Op 24 juli 1943 werd hij door de S.D. gearresteerd. S.D.-chef Nitsch heeft later
verklaard dat hij geprobeerd heeft om namen van medestanders los te krijgen, maar Derk van Assen
zweeg en bleef zwijgen. Nitsch moest op 24 september 1943 in Meterik een aantal arrestaties
verrichten en nam Van Assen mee. Daar heeft hij Derk van Assen neergeschoten en in de
Schadijkse bossen begraven. Op aanwijzing van Nitsch werd in 1946 de exacte plaats gevonden
waar Van Assen begraven lag. Op 25 juli 1946 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar
Hasselt (O.) en daar ter aarde besteld. Op verzoek van de Landelijke Organisatie te Meterik heeft de
gemeente Horst in 1946 het herdenkingskruis geplaatst; later is het verplaatst.
Het kruis is eigendom van Staatsbosbeheer, die het ook verzorgt.

Ouderen Biljart Meterik
Op donderdag 19 april is ons lid Sef v Rens kampioen
geworden van het Ouderen Biljart Meterik.
Het persoonlijk kampioenschap werd in het seizoen
2011 / 2012 gespeeld met 25 leden.
Door een aantal leden werd bovenin hard gestreden om het
kampioenschap.
Uiteindelijk moesten Sef v Rens en Pierre Bovee uitmaken
wie de beker in ontvangst mocht nemen.
Na een spannende wedstrijd werd Sef de winnaar en dus
de kampioen.
Sef namens het Ouderen Biljart Meterik:
van harte gefeliciteerd.
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Minder renners.
Afgelopen zondag waren we met slechts 13 renners. Goed verklaarbaar, veel van de renners die aan
de Oranjetocht zouden gaan deelnemen verkozen het normale ritje over te slaan. Een rustige rit van
86 kilometer zonder veel noemenswaardige feiten. Voor het eerst vertrokken de meeste renners in
zomertenue. Een enkeling met lange broek, zo ook een gedeelte met jasje. Toch een hele
verbetering vergeleken met de achterliggende periode. Bruin worden was er nog niet bij, de zon liet
zich pas na de rit zien, maar het koukleumen was gedaan. In verband met de Powerman happening
in Horst en omstreken verkozen we om richting Brabant te koersen. Via Merselo, Milheeze naar Aarle
Rixtel. Daar aangekomen was het tijd voor overleg: hoe verder. Rechtsom en uiteindelijk langs de
vervelende Middenpeelweg of linksom via Helmond, Brouwhuis. Keuze viel op het laatste. Het
doorkruisen van stedelijk gebied is ook niet alles, maar daarna restte louter mooie rustige wegen. In
Vlierden werd nog tijd gevonden voor een snelle stop. Geen lekke banden, geen materiaalpech.
Deze dag ook geen op hol geslagen peloton, tot de laatste kilometer bleef het rustig. Gemiddelde
snelheid lag misschien een kilometertje lager dan de laatste tijd gebruikelijk, maar allemaal tevreden
gezichten is ook leuk.
Helaas geen verslag van de Oranjetocht, daarvoor was het te kort dag. Vermoedelijk zijn er toch
ongeveer 15 Barkrukken gaan deelnemen: een record. Vermoedelijk ook prachtig weer gehad en
omdat de organisatie van TWC Oranje bekend staat om hun perfecte routeplanning, zal het een
leuke tocht geweest zijn.
Programma:
Voor komende zondag zijn er nog geen plannen gesmeed, maar er zal ongetwijfeld weer een leuke
route bedacht worden door de Butcher.

Spreuk:
Ze zeggen dat woorden geen pijn doen, maar kun je de blauwe plekken op een ziel zien?

Bericht van de redactie
Op de volgende pagina stelt zich weer een Meteriks bedrijf aan u voor; ditmaal Sono licht en geluid
verhuur van Bas van Rengs. De redactie nodigt alle Meterikse bedrijven uit om zich in een artikel
voor te stellen aan de Meterikse bevolking. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
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Een Meteriks bedrijf stelt zich voor…
SONO licht en geluid verhuur
Wat is SONO?
SONO verhuur is in 2012 opgericht door Bas van Rengs. In het kort volgt nu een beschrijving over
het ontstaan van deze nieuwe onderneming. Door het spelen met de Banana Pancakes ben ik, Bas
van Rengs, me steeds meer gaan interesseren voor geluidstechniek. Vooral omdat ik er naar streef
een goed geluid te horen van de band die speelt. Daardoor heb ik in eerste instantie voor de Banana
Pancakes een geluidset aangeschaft.
Later
bleek dit niet combineerbaar met het
spelen.
Je moet teveel dingen tegelijk doen op
een
avond, waardoor je het plezier in het
spelen
verliest. De interesse voor
geluidstechniek bleef en de
apparatuur natuurlijk ook. Om deze
investering rendabel te houden ben ik
gestart
met het verhuren ervan. De naam
SONO
heb ik gevonden door te
experimenteren met Latijnse
vertalingen. Ik wist dat ‘audio’ ‘ik hoor’ in het Latijns betekent, daarop ben ik verder gaan
brainstormen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor ‘SONO’. Dit betekent ‘toon’ in het Latijns, wat ik goed
vond klinken.
Wat doet SONO precies?
Verhuren en installeren van geluid en lichtapparatuur voor bedrijven en particulieren.
Denk aan:
PA-installatie voor bands








Advies, uitvoering voor verkoop
Bedrijfsfeesten
Bruiloft
Presentaties
(Mode)shows
Themafeest
Enz.

Bij alle activiteiten is het mogelijk om apparatuur te huren voor max. 500 personen. In overleg kan dit
uitgebreid worden tot zo’n 800 à 1000 personen. Vanaf een bedrag van 65 euro kunt u al terecht voor
een geluidset. Voor meer informatie kijk op de site www.sonoverhuur.nl
Contactgegevens
Bas van Rengs
Schadijkerweg 14
5964 NB Meterik
06-13640181
info@sonoverhuur.nl
www.sonoverhuur.nl
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Excursie naar Nijsen Granico
Zoals eerder vermeld is deze excursie op dinsdag 22 mei ,en de opgave voor deze excursie is
verlengd tot uiterlijk 13 mei; later opgeven is helaas niet mogelijk i.v.m. organisatie.
DUS: stel niet uit tot morgen wat je ook vandaag kunt doen.
OPGAVE bij Jeu Litjens of Henk Smeets
Tel. Jeu: 3987691- Mobiel: 06.13444613 Henk: 3988895 – Mobiel: 06.81402678
Fietsen
Op dinsdag 8 mei gaan we weer van start voor de maandelijkse fietstocht van + 30 kilometer met
natuurlijk onderweg weer een heerlijke kop koffie. Waar de fietsroute naar toe gaat is mij niet bekend,
maar is heel zeker de moeite waard. We laten ons verrassen. Voor het mooie weer (zonder
aprilvlokjes) vraag ik onze weerman JOS van der STERREN om ons bij te staan.
We vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij de Kerk en zorg voor een goed gesmeerde fiets.
Het bestuur wenst alle deelnemers mooi weer en veel fietsplezier in 2012.

Erven en Schenken (vervolg)
Zoals u heeft kunnen lezen vindt er een vervolg plaats van de middag ‘Erven en Schenken’.
Deze gaat plaats vinden op WOENSDAG 23 MEI met als thema ‘blijven wonen zonder zorgen’.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur
ontvangst
13.30 uur
opening door de voorzitter van de K.B.O.
Daarin wordt uitleg gegeven over de mondelinge vragen die gesteld kunnen worden.
Schriftelijke vragen kunnen worden ingediend voor na de pauze.
Aanwezigen kunnen in de pauze terecht bij de stands.
13.40 uur—14.10 uur
presentatie over de aanpak
14.15 uur---14.45 uur
presentatie Rabobank (inspelen op woningmarkt, seniorenwoningen,
inkomenstoets en overwaarde).
14.50 uur---15.20 uur
presentatie gemeente inz. WMO (aanvraagprocedures, voorwaarden en
betrokken instanties).
Pauze en bezoek stands
15.50 uur
vragenronde
16.30 uur
sluiting.
Aan deze middag kunnen alle geïnteresseerde leden deelnemen.
.
Opgave voor deze presentatie is verplicht en is mogelijk tot 10 mei i.v.m. plaatsen.
Opgave hiervoor bij Henk Smeets tel. 3988895 mobiel 06.81492678.
Deze middag wordt gehouden in de Wingerd in Sevenum
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 5 mei, 5e zondag van pasen, 19.00 uur
1.1e jaardienst Leen Billekens- Lemmen
2. zeswekendienst Drika Janssen- Klaassen
3. Riek Baltussen ( jaardienst), Grad Baltussen en zoon Ger
4. Pierre Verstappen ( verjaardag/ trouwdag)
zaterdag 12 mei: geen h. mis
zondag 13 mei, 1e H.Communie 11.00uur
1. Lei Craenmehr (jaardienst)
2. Jan Janssen
3. Mia Litjens- Arts
Lectoren :
05-05: Jos Tielen
13-05: Sophie Houben, kinderen van de basisschool
Acolieten:
05-05: Theo v. Rengs
13-05: Cor Ambrosius
Misintenties kunnen worden opgegeven:
1.op het wekelijks spreekuur ( donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
2.door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een
enveloppe deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
3.door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie en
de datum van de intentie.
Attentie:
I.v.m. met andere aanlevertijd voor plaatsing in de Dorpskrant: s.v.p. uw misintenties minimaal 2
weken van tevoren opgeven.
Intenties die op maandagochtend worden opgegeven kunnen niet geplaatst worden in de Dorpskrant
of Trompetter van dezelfde week.
Doopdata Meterik: 22-04, 10-06, 19-08, 21-10 en 15-12 2012.
Opgeven voor doopsels: s.v.p. via clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
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Wijding kapelaan Zuidinga
Horst, april 2012
Beste parochianen
Op zaterdag 2 juni wordt kapelaan Zuidinga tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond.
Kapelaan Zuidinga is een van de 4 wijdelingen van dit jaar. Het is een zeer grote eer voor onze
parochies dat de bisschop ons deze wijdeling heeft ‘toevertrouwd’.
Om meerdere redenen zou ik u dringend willen vragen aan de wijdingsplechtigheid deel te nemen:
- een priesterwijding is een zeer indrukwekkende plechtigheid
- we kunnen kapelaan Zuidinga geen groter ‘cadeau’ geven dan ervoor te zorgen dat bij zijn wijding
de kathedraal vol zit!
- het wordt u heel gemakkelijk gemaakt: wij regelen het vervoer voor u!
Op zondag 3 juni zal kapelaan Zuidinga in de Lambertuskerk als neomist zijn eerste H. Mis doen in
de Lambertuskerk. Deze h. mis zal om 10.30 uur beginnen. Aansluitend is er gelegenheid tot
felicitatie in zaal “De Lange” aan het Wilhelminaplein. Ook hiertoe bent u van harte uitgenodigd.
Kapelaan Zuidinga ontvangt een blijvend aandenken van de kerkbesturen. Wilt u kapelaan Zuidinga
persoonlijk iets geven dan is daarvoor gelegenheid tijdens de recepties.
Busvervoer naar wijdingsplechtigheid
Om 08.45u zal er vanaf de voorkant van de Librije (Groenewoudstraat) een bus vertrekken (mits
voldoende aanmeldingen!) We zijn aan het bekijken of we 1 bus zeker vol krijgen. Dit hangt dus af
van de aanmeldingen. Uiterlijk 9 mei moet er doorgegeven worden aan de busmaatschappij of we
gebruik willen maken van de bus. Let op! vol = vol!!
De wijdingsplechtigheid zal rond 11.45u eindigen. Daarna is er gelegenheid de kapelaan en zijn
familie achter in de kerk te feliciteren.
Rond 13.30u rijdt de bus weer terug naar Horst.

OPGAVE BUSVERVOER WIJDING KAPELAAN Zuidinga
U kunt zich opgeven voor de busreis naar Roermond op het
secretariaat, tel. 3981416 (ma-vr. 10-12 uur) via de e-mail:
secretariaat@rkhorst.nl of schriftelijk door een briefje in de bus van
een van de pastorieën van de cluster. Voor het busvervoer vragen wij
een eigen bijdrage van € 5, - te voldoen via de brievenbus

Eigen vervoer naar Roermond
Wanneer u op eigen gelegenheid naar Roermond gaat kunt u het best parkeren bij het Outlet-Center.
Dit is overal aangegeven. Van het Outlet-Center naar de kathedraal is ongeveer 5 minuten lopen. De
kathedraal is de kerk met de hoge toren waarop een goudkleurig Christoffelbeeld staat. Houd er
rekening mee dat er op de markt kermis is. In de binnenstad is zeer weinig parkeerruimte.
TOT ZIENS BIJ DE WIJDING EN DE EERSTE MIS!
A. de Graaf Woutering, pastoor-deken
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Vijf mei
Als er eens een rover kwam,
die van jou je speelgoed nam,
die van jullie eten at
en in alle laden zat
en tot slot van jullie dak
ónze vlag van rood-wit-blauw
naar beneden halen zou
en vertrappen met de hak
van zijn grote spijkerschoen
wat, vraag ik, zou jij dan doen?
Vechten zou je met je handen,
met je voeten, met je tanden.
Alle vriendjes die je had,
vochten mee zo hard ze konden,
tot die rover vastgebonden
in een hok gevangen zat.
Ha, het huis was weer van jou,
mét de vlag van rood-wit-blauw!
Eén keer is het echt gebeurd:
’t hele huis vol spijkerhakken,
onze vlag kapot gescheurd.
Maar we kregen ze te pakken.
Net als jullie zouden doen,
vechten, vechten, alle dagen,
deden hier de mensen toen,
tot de vijand was verslagen.
Met de mei-lucht blinkend-blauw
boven Nederland en jou,
met de vlag weer hoog in top,
-want die boze droom is overzeg ik toch: pas op, pas op,
want een rover blijft een rover.
Luister maar, z’n spijkerhakken
hoor je vlakbij al weer klakken….
Gedicht van Mies Bouhuys
Uit: De twaalf mannetjes (1957)

12

