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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Maart met een lange staart
brengt later spek en pens aan de haard.
In week 12 is er 6 mm. bijgekomen.
Het totaal in maart is nu 96 mm.
“Kom ik door maartje, leef ik nog een jaartje”
zei de vent en hij stierf op de 1ste april.
Tot weeres met groeten van Jos

Beëindiging Café-Cafetaria 't Hukske
Beste mensen,
Na 3 jaar café en cafetaria ‘t Hukske gerund te hebben, gaan Frank en Tonnie Vervoort ermee stoppen.
Wij hebben in die afgelopen jaren leuke tijden gehad met onze gasten.
Bij deze willen we ook al onze gasten en natuurlijk ook de verenigingen bedanken voor het elkaars
vertrouwen in de afgelopen jaren.
Vanaf 6 mei gaan wij het autobedrijf van Ed Herrmann overnemen in Broekhuizenvorst.
Dit is ook de branche waar Frank Vervoort al meer dan 30 jaar in zit.
Het autobedrijf zal vanaf die datum ook Autobedrijf Frank Vervoort gaan heten, waar natuurlijk ook
iedereen welkom is.
Mensen allemaal bedankt en misschien tot ziens!!!
Frank & Tonnie Vervoort.
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Meulewiekagenda vanaf 28 maart 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

April:
Ma
01:
Do
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Zo
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04:
05:
06:
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08:
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Wo

09:
10:
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14:
15:
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24:
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Mei:
Do
02:
Vr
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06:

Za
Ma

11:
13:

Do
Ma

16:
20:

Di
Vr
Za
Ma

21:
24:
25:
27:

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Concordia feestavond 20.00 - 23.59 uur
Meriko Vocaal te gast bij BSUR Breda 09.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Collecte Goede Doelen 18.00 uur
- Vrouwen samen sterk Noodoproep 112 19.30 uur
- Solistenconcours Horst aan de Maas
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Concordia uitwisselingsconcert met Eendracht Nieuwenhagerheide 19.00 - 22.00 uur
- VC Trivia seizoensafsluiting 19.30 uur
Gemeentelijk muziektoernooi Drumband 14.00 -18.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO filmmiddag Gambia 14.00 uur
KBO knutselen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Aan de Drift paaswandeling i.s.m. vogelwerkgroep ’t Hökske 09.00 uur
Vrouwen samen sterk, Rondje Meterik
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

KBO knutselen
- t/m 5 mei VC Trivia, kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
KBO knutselen 13.30 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 uur
Concordia rozenactie 17.00 - 19.00 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

Denk aan de zomertijd!
In de nacht van zaterdag 30 naar zondag 31 maart gaat de zomertijd
weer in.
De klok gaat om 2 uur een uur vooruit! We kunnen dus één uur
minder slapen!
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PROVINCIALE VERKIEZINGEN
STEMMEN UITGEBRACHT IN MFC METERIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CDA
PVV
SP
VVD
DEMOCRATEN 66
PVDA
GROEN LINKS
50PLUS
PARTIJ VOOR DE DIEREN
LOKAAL LIMBURG
FORUM VOOR DEMOCRATIE
CHRISTEN UNIE
DENK

293
49
69
73
45
22
33
14
14
6
89
1
3

TOTAAL

711

OPGEROEPEN
GELDIGE STEMPAS
GELDIG VOLMACHTBEWIJS
ONGELDIGE STEMBILJET

1232
639
74
2

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
STEMMEN UITGEBRACHT IN MFC METERIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VVD
WATERBELANG VENLO
WATERBELANG MIDDEN LIMBURG
WATERBELANG HEUVELLAND
WATERBELANG LAND VAN WEERT
WATERBELANG WESTELIJKE MIJNSTREEK
AWP NIET POLITIEK WEL DESKUNDIG
WATERBELANG VENRAY EN MAASDUINEN
WATERBELANG HORST-HELDEN-BEESEL
WATERBELANG PARKSTAD
WATER NATUURLIJK
LOKAAL LIMBURG
WATERBELANG MAASTRICHT
50PLUS
TOTAAL
OPGEROEPEN
GELDIGE STEMPAS
GELDIG VOLMACHTBEWIJS
BLANCO STEMBILJETTEN
ONGELDIGE STEMBILJETTEN

59
17
9
0
1
1
17
24
442
2
60
22
0
17
671
1343
622
71
17
5
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Speelschema week 12
Hegelsom 1
Meterik 1
Meterik 2
Leunen 1
Meterik 3
De Kemphaan 3
Grubbenvorst 3
Meterik 4
Meterik 5
S.V.E.B. 2
Meterik 6
De Kemphaan 6
De Wevert 4
Meterik 7
Hegelsom 5
Meterik 8

Competitie
5-6
A Klasse
12 - 0 B1 Klasse
3 – 12 B2 Klasse
6 - 8 B2 Klasse
4 - 10 B3 Klasse
10 - 4 B4 Klasse
2 - 10 C1 Klasse
12 - 1 C2 Klasse

stand ronde 26
Meterik 1 158 pnt
Meterik 2 182 pnt
Meterik 3 175 pnt
Meterik 4 169 pnt
Meterik 5 159 pnt
Meterik 6 194 pnt
Meterik 7 149 pnt
Meterik 8 161 pnt

plaats 6
plaats 3
plaats 4
plaats 5
plaats 9
plaats 3
plaats 10
plaats 9

De biljartcompetitie is afgelopen week afgesloten en na een aantal jaren telkens 1 of meerdere
kampioenen, hebben we ditmaal genoegen genomen met een aantal lagere plaatsen in de
eindrangschikking.
We hebben er met z’n allen een mooi en plezierig seizoen van gemaakt en dat was in eerste
instantie ook de opzet. De wedstrijden voor de verenigingskampioen zijn inmiddels ook allen
gespeeld en komende vrijdag 29 maart vanaf 13.30 uur wordt middels wedstrijden tussen de
nummers 1 t/m 4 van de huidige rangschikking de kampioen seizoen 2018/19 bekend.
Eindrangschikking 1 t/m 10:
stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Craenmehr, Jeu
Derks, Jan
v d Beuken, Jan
Kleuskens, Lucia
Wijnands, Hay
v d Bekerom, Theo
Kuenen, Piet
Jenniskens M, Jan
Hofmans, Toon
Litjens, Wim

Beurten
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Punten
43
42
38
34
33
32
31
31
31
30

Caramboles
586
1016
951
380
357
1086
1216
532
894
271

Beurten
586
540
614
572
555
552
606
566
577
601

Moyenne
1,00
1,88
1,54
0,66
0,64
1,96
2,00
0,93
1,54
0,45

Kom a.s. vrijdag derhalve je favoriet aanmoedigen, voor koffie en vlaai wordt gezorgd.
Vanaf 1e week in april worden er op dinsdag- en donderdagmiddag in onze biljartzaal nog een 7tal weken wedstrijden gespeeld voor regiokampioenschappen libre en bandstoten waar eveneens
een aantal eigen leden aan deelnemen.
Een aantal leden gaan in andere klassen eveneens voor libre en bandstoten bij
zusterverenigingen strijden voor regiokampioen in hun klasse.
Eind mei volgt vervolgens nog een afsluitmiddag en -avond en begin juni de jaarvergadering.
Hierover volgt volgende week verder bericht.

HÔRSTER WÄÖRD VA GIESSEN TOËN
OOZELE
Oozele [Ned.:] kou lijden; [verl.t.:] ik oozelde; [volt.verl.t.:] ik hèb geoozeld
“Wát stadde dao toch te oozele?”, zâg mooder doew ze ur dochter óp enne novemberaovend
achter ’t hoês mèt ur néj veroëvering zaog stao vréje… “Gat toch óppe stâl stao, dao make de
koewe ’t teminste em bétje wêrm!” Jao, in herfs en weenter kóste ech oozele, bevubbeld ás ge
óppe bus stóngt te wâchte af óppe fiets binnendoor na Vênroy mós, want óp die pedjes kóste ów
steur noëit loslaote!
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 86
1958:
Voor het eerst sinds het bestaan van de parochie, en wel in de maand
mei, mochten mannen en vrouwen in de kerk door elkaar gaan zitten.
Dat was vreemd en het duurde maanden voordat men van werkelijk
door elkaar zitten kon spreken.
In de kerken was het gebruikelijk dat de mannen en vrouwen gescheiden plaatsnamen in de
kerkbanken. De mannenkant was rechts en de vrouwenkant was links. Dit gebruik is
voortgekomen uit een soortgelijk gebruik in Romeinse basilieken, waar aan de rechterzijde het
senatorium of mannenpand was, waar de belangrijke mannen en eventueel monniken zaten. Aan
de linkerzijde bevond zich het matronaeum of nonnenkoor. Hier zaten de zusters en belangrijke
vrouwen.
Het gebruik dat mannen en vrouwen gescheiden zaten is opgeheven maar is nog wel aanwijsbaar.
In veel kerken zijn namelijk de vrouwelijke heiligen afgebeeld aan de linkerzijde en de mannelijke
aan de rechterzijde van de kerk.
In september werden weer gebrandschilderde glas in lood ramen aangebracht die in 1958
vervaardigd waren, ditmaal rond het priesterkoor. (zie foto hieronder)
Ook deze ramen werden ontworpen en geschilderd door Jacques Verheijen uit Echt en ze werden
vervaardigd in het glasatelier van de firma J. Heijnen & Co uit Swalmen.
Tegelijkertijd werden de knielbanken voor de kinderen vervangen door kinderbanken. Deze
werden vervaardigd door de plaatselijke timmerlieden.
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11. Raam in het priesterkoor
Mozes en de mannaregen en het offer van
Melchisedek.
Gesigneerd: Jaqc. Verheijen Echt 1958
Mozes slaat water uit de rots, vrouw raapt
manna

13. Raam in het priesterkoor
Het offer van Abel en het offer van Abraham
en Isaäk
Jacques Verheijen, 1958

12. Raam in het priesterkoor
Verrijzenis.
Midden: Verrezen Christus met engel
Boven: Lam Gods
Beneden: Leeuw met Judas
Jacques Verheijen, 1958

De nummering geeft de plaatsen aan waar de
ramen zich in de kerk bevinden
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Ovver te laat, kalkliene en abrikoëze
De klok haaj al half 10 geslage, ma de vroege groep waas nag in gen velde
of waege te bekenne, ma toen ging dun tillefoon beej de Rookie in de tès.
De veurzitter aan de lien…. ”We zien en paar minute later”, luujde zien
korte boëdschap.
Waat volgde waas ut nuedige gegreek onder de Krukke. “Ut mot
gen gewoënte waere , de vurrige waek waas ie ok aal te laat”,
gevolgd door de opmerking: “Heej begint al en bitje last te kriege
vaan ut LTH-syndroom. Ennen enkeling opperde zelfs, daat, as
ut zoë mot, ut tied wuurd, daat we eum royere as veurzitter, want
di mot toch ut veurbiëld gaeve. Echter heer woort al gauw op
terug gekome, ieder zich realiserend, daat vur daat baantje toch
genne hoond te vinge is. Ma eind goot, aal goot… 5 minute later
aas gepland, kwoam de veurzitter mit in zien kielzog en schon
gezelschap dun hook um. Onderwiel zichzelf excuserend woord
mit 20!! A`s vertrokke in noordelijke richting mit as wietste punt de
brug tussen Oeffelt en Gennep. Veul velt dur verder neet te
vermelde ovver dit ritje, alliën daat Roadrunner de iër ten diël
veel um vandaag dun iënigste lekken band op zien conto te moge schrieve en daat ut verhelpe
vaan dit euvel waal verrekes lang deurde.
De B’s, sinds kort in ut gezelschap vaan Obelix, excuses, Obelisk. Sinds de jongste vergadering
stiët ziene naam zoë in de notule vermeld, umdaat volges eige zegge de X teveul aan de maot
XXL deej denke en daat vong ie “nou jammer”.
12 man aant vertrek, inclusief iëne gastrenner, de Slechter oet Zerum. Volle naef vaan ozzen eige
Slechter, Theo de Butcher, woh aover later mier. Ge zut da zegge, slechter kaan neet. Ma toch, De
Nightrider, waas nag slechter. Halverwaege ging ie hiëlemoal kapot. Zelfs op R2 (les: 2de reej vaan
vurre aan de rechse kant), kos ie ut peloton neet volge en mos ie af en toe en helpend hendje in
de rug hebbe. Toen dur in de finale, net boete Cassèle, zich nag waat malleur aandinde binne ut
peloton en dur enne korte stop ingelast mos waere, besloot de Night Rider door te fietse. Um
verder neet tot ballast te zien. Stiekem haaj heej ok dun hoap um zoë
de ovverwinning in dees etappe nag noa zich toe te trekke. Ut peloton ,
inmiddels wer onderweg, naderde um in driej tempo.
Die ovverwinning woort um ni gegund. Ut ging dur op en dur ôvver, de
Nightrider beduusd (en baeter Horster woard schuut meej efkes neet
tebinne) achterloatend. Lid vaan de waek is Theo dun Butcher, umdaat
heej en ritje mit de Krukke verkiest baove ut trekke vaan fatsoenlijke
liene op ut voetbaltrein en doamej ut risico luêpt gans
voetbalminnend Miëterik ovver zich hin te kriege. Volges de Gazet
(inzet rechs) vaan afgeloëpe maondaag woort de wedstrijd
intreent afgelast, umdaat dur genne fatsoenlijke kalkliën te zeen
waas. Ma gelukkig vur Theo leep dit mit enne sisser af,
intaegestelling tot de wedstrijd zelf. Of zuj de Butcher aal en slecht
veurgeveul gehad hebbe en dit debacle hebbe wille veurkome???
Tot slot: Gerard Cox bezong ut in 1987 aal is
in zien hitje,
“Strakke blonde meid op een racefiets”. Ik citeer:
“En hooghartig als van adel, deinst de perzik boven het zadel”.
Waat het daat nou wer mit de Krukke te make, zudde zegge. Nou de B’s
haaje mier aandacht vur abrikoës, daan waal perzikvûrmige rondinge vur zich
op de fiets, dan de stiëntjes op ut asfalt. Gevolg: lek vur Sneaky Franky.
Genietend van aal dit schons, zog ie enne stiën ovver de kop en tegge dees
spanning waas gelukkig alliën zienen band ni bestand.
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Uitgesteld NL Doet succesvol verlopen
Vanwege de staking van de leerkrachten hebben we de activiteiten van NL Doet een week uit
moeten stellen. Maar daarvoor werden we uiteindelijk wel beloond met een prachtige
voorjaarsdag.
Op vrijdagmorgen 22 maart zijn een aantal leden
van de werkgroep Openbare ruimte samen
met 21 kinderen van groep 7/8 aan de slag gegaan
in Madou’s bosje.
Na een korte uitleg werd enthousiast begonnen met
het planten van enkele grotere bomen, zoals een
tamme kastanje en een notenboom. Daar kunnen
we over enkele jaren allemaal heerlijk van snoepen.
Verder is er een groot aantal kleinere struiken
geplant, die vooral het doel hebben bijen aan te
trekken.
Na de pauze zijn we naar het educatieterrein
Donksweiden gegaan. Daar hebben we ook een
notenboom en een tamme kastanje geplant als aanvulling
op de bestaande fruitboomgaard. Getooid met helm en
handschoenen hebben de kinderen zich bezig gehouden
met het knotten van de wilgen die ze vorig jaar geplant
hebben.
Aan het einde van de ochtend ging, mede door het
stralende weer, de aandacht uit naar het water. Een helm
bleek prima geschikt om kikkers mee te vangen.

Als afsluiting kreeg meester Frank
een nestkastje aangeboden waar
koolmeesjes zich in kunnen
vestigen.
Alle kinderen die meegedaan
hebben krijgen ook zo’n nestkastje.
Na de middag hebben we de
picknickbanken bij Madous bosje
weer geplaatst.
Een dezer dagen wordt nog gras en een bloemenmengsel ingezaaid. We kunnen daar dan weer
heerlijk vertoeven. Het was een geslaagde dag die er toe heeft bijgedragen dat onze leefomgeving
nog aantrekkelijker wordt. We bedanken iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft.
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Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 21 maart 2019
Resultaten woonenquête Meterik
Zo’n 200 mensen hebben de enquête ingevuld. De resultaten werden gepresenteerd met de
eerste conclusies. De resultaten worden de komende weken vertaald in een visiestuk
‘Woonbehoefte in Meterik’. De komende tijd zal meer informatie in het Krèntje worden
gepubliceerd. Dus hou het Krèntje in de gaten.

Terugkoppeling uit de werkgroepen
De werkgroepen zitten niet stil. Enkele zaken die aan de orde kwamen:
Van het eetpunt wordt per keer door gemiddeld tussen de 15 en 20 mensen gebruik gemaakt. De
dorpsverbinders willen een beter beeld krijgen van de behoeften die leven onder de mensen. Hiertoe
zullen interviews worden gehouden. De dorpsverbinders hopen met dit extra inzicht nog meer
mensen te kunnen helpen.
Delen van de St. Jansstraat verkeren in erg slechte staat en er moet op korte termijn iets gebeuren.
Er wordt hierover met de gemeente contact opgenomen. Aan de mensen wordt gevraagd gevaarlijke
situaties ook zelf aan de gemeente te melden. De gemeente heeft hiervoor een handige app.
Let voor meer informatie op berichten in ’t Krèntje en op onze Fb-pagina.

B.C. 't Hukske

Kampioen C klasse

seizoen 2018-2019

Het biljartseizoen werd in de C-klasse winnend afgesloten door het team van biljartclub ’t Hukske.
Op de foto het winnend team: v.l.n.r.
Ger Peeters, Fred Houben, Louis Alards, Jan van Asten, Frank Vervoort
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Interview met Wim Jacobs
de oudste inwoner van Meterik. Deel 4
Met toestemming van Wim, waarvoor onze hartelijke dank, publiceren we in meerdere delen het
interview dat leden van Heemkunde Meterik in november 2018 met Wim
hadden. Vandaag leest u het vierde en tevens laatste deel.
Op de vraag of Wim op klompen naar school is gegaan vertelt hij: “Jazeker, en
zondags mochten we met de schoenen naar de kerk en thuis weer gelijk de
klompen aan. We gingen altijd de klompen kopen bij de winkel van Veldmans.
Daar gingen we boven op de zolder en we bleven passen totdat we onze maat
hadden gevonden. Daarna gingen we weer naar huis. Er waren 2 soorten
klompen, hoge en lage. Wij kregen de lage klompen waar vader zelf een leren
riempje op maakte. De hoge klompen braken bovenop eerder af.
Na de oorlog kwamen de laarzen. Mijn vader ging naar de werkverschaffing in de wintermaanden.
Vader had een binnenband van een vrachtwagen en vraag me niet hoe hij eraan gekomen is maar
daar deed hij rubberen stukken op voor zijn hoge klompen. Dat was meer voor de bescherming
met werken zodat hij niet zo diep in de modder zakte. Vader was een technische man. Goede
ideeën had hij”. Wim vertelt: “Als je zelf niks deed dan kreeg je ook niks”. Zo deed Wim zijn vader
in de crisisjaren aardappelen prikken. “Dit waren aardappelen die niet goed waren voor de
consumptie en dan werden die geprikt met allemaal pinnen. Dat was een grote schrijf met ijzeren
plaat met gaatjes in een veer zodat de aardappelen werden aangeprikt voor het veevoer. Op de
boerenbond deden ze ook rogge verven om te vernietigen. De rogge ging in een rieten zak en in
een soort molen waar een schepje paarse poeder bij gedaan werd zodat het niet meer gebruikt
kon worden voor consumptie maar nog wel voor het vee. Dit werd gedaan als er teveel rogge
was”.
“Zo verdiende vader er een centje bij in de
crisisjaren. Dit was nodig want als de eieren
niks kostten, moest er toch brood op de plank
komen. De eieren kostten toen anderhalve
cent per stuk.
Toen we 6 varkens hadden ging vader naar de
markt om te proberen ze te verkopen maar
door de crisis, als hij niks had verkocht, dan
kwam hij weer thuis met zijn 6 varkens. Dan
lach je niet hard meer”.
Wim zijn moeder is op jonge leeftijd overleden
aan tuberculose en is maar 46 jaar geworden.
“Moeder is vroeger als maat gaan werken bij
‘Olieslagers’ op de Schaak. Toen werkte mijn
vader bij Speulhofs Piet, vooraan op de
Schadijkerweg bij Tacken, tegenover Slitjes
Jeu en Antje. Hij heeft daar altijd gewerkt totdat
hij trouwde”.
“Vroeger mochten we niet voetballen of ergens bij een vereniging horen. Ik ben met mijn 50e jaar
bij de volleybalclub gegaan en er 25 jaar bij geweest. De tijd daarvoor wel bij een turnclub geweest
maar daar moesten we ons bij een Duitse bond aansluiten.
Toen is de club opgeheven. In de bondzaal gingen we turnen want daar hingen de ringen en de
jongens van Hoafs Jan (Verstappen) en Geertjes (Tacken) waren ook bezig. We gebruikten ook
de rekstok en verder deden we maar wat kuiten. Een trainer uit Sevenum kwam les geven.
Hier ging ik altijd graag naartoe maar opeens was alles afgelopen”.

11

Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag. Hou dit weekend vrij.
Meer info volgt.

Kantinediensten
28-03
30-03
04-04
06-04
07-04
11-04
11-04

Annie en Piet Steeghs
Ton
Toon en Rob Verbong
Jan
?
Annie, Kirsten en Fenne
Toon en Tom Verbong

13-04
14-04
14-04
18-04
20-04
25-04
27-04

Geert
Annie, Fenne, Elle en Eddy
Rick Jenniskens
Toon en Thijs Bouten
Leon
Annie en Luuk Geurts
Peter

Senioren, Uitslagen
24-03
24-03
24-03
24-03

14:30
12:00
10:30
10:00

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4

Programma
31-03 14:30 EWC'46 1
31-03 11:00 America 2
31-03 09:30 Wittenhorst 9
31-03 11:00 BVV'27 2
04-04 18:30 Meterik 1
07-04 14:30 Hegelsom 1
07-04 10:00 S.V. Oostrum 3
07-04 10:00 America 3
07-04 11:00 Melderslo 4
11-04 18:30 Meterik 1
14-04 14:30 Meterik 1
14-04 12:00 Meterik 2
14-04 10:30 Meterik 3
14-04 10:00 Meterik 4
20-04 18:00 SVEB 1
22-04 14:30 S.V. Oostrum 1
28-04 14:30 GFC'33 1
28-04 12:00 Sportclub Irene 5
28-04 10:00 S.V. Lottum 4
05-05 12:00 SV United 2
05-05 10:00 Sporting S.T. 3
05-05 12:00 Sporting S.T. 2
12-05 14:30 Meterik 1
12-05 12:00 Meterik 2
12-05 10:30 Meterik 3
12-05 10:00 Meterik 4
19-05 14:30 Stormvogels'28 1
19-05 12:00 Hegelsom 2
19-05 10:30 SVOC'01 3
19-05 09:30 Wittenhorst 8
26-05 14:30 Meterik 1
26-05 12:00 Meterik 2
26-05 10:30 Meterik 3
26-05 10:00 Meterik 4
30-05 12:00 Meterik 2
30-05 10:30 Meterik 3
02-06 10:00 Meterik 4
16-06 10:30 Hegelsom 4

GFC'33 1
Sportclub Irene 5
Wittenhorst 9
SVOC'01 2

0-3
1-2
2-0
1-0

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
VVV'03 1
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
America 1
SVEB 1
America 2
S.V. Lottum 4
BVV'27 2
Meterik 1
Meterik 1
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
FCV-Venlo 1
FCV-Venlo 4
Venlosche Boys 5
EWC'46 3
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
BVV'27 1
Blerick 3
Sparta'18 6
Leunen 4
SV Venray 5
S.V. Oostrum 5
SV Venray 12
Meterik 3
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Jeugd
Uitslagen 23-3-2019:
H.B.S.V. JO19-1
RKSVO JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
ST America/Meterik JO13-1 Wittenhorst JO11-1
FCV-Venlo JO11-3
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
SVOC’01 JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
SV Venray JO17-5
Melderslo JO15-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Baarlo JO9-2G
Melderslo JO9-2
ST Meterik/America JO8-1
Wittenhorst JO8-5

4-3
2-1
8-0
2-3

Programma 30-3-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-1
S.V. Lottum JO17-1G
ST Meterik/America JO15-1G
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
S.V. Lottum JO9-1
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
ST Meterik/America JO7-MP

MVC’19 JO19-1
ST Panningen/Egchel JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
SVOC’01 JO13-1G
VV Kessel JO11-1
ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
Locatie Sevenum

14:30
14:00
14:30

1-1
0-4
9-2
6-2
3-7
5-1

11:00
10:00
10:00
10:00

10:30

Meterik krijgt grote dorpskwis!
Degenen die overweg kunnen met een rebus, die wisten het al: het
kermisweekend start dit jaar met een grote Meterikse dorpskwis!
Op vrijdagavond 12 juli kunnen de inwoners van Meterik hun hersenen laten kraken en wordt
de kennis over Meterik danig op de proef gesteld. De opzet van de kwis is vergelijkbaar met die
van andere dorpskwissen, zoals de Horster Kwis. Vanaf stipt 18.00 uur kunnen de teamcaptains
de kwisboekjes afhalen en zijn de teams vrij om de kwis op eigen locatie en met alle hulpmiddelen
te maken, als er maar voor gezorgd wordt dat de ingevulde boekjes voor 23.00 uur weer
ingeleverd zijn. De kwis is onder andere gevuld met algemeenheden, Meterikse geschiedenis,
doe-opdrachten en nog veel meer!
Net zo enthousiast als wij? Teams kunnen zich vanaf zondag 7 april 12.00 uur opgeven door een
mail te sturen naar meteriksekwis@gmail.com. Bij deze aanmelding dient de volgende informatie
vermeld te worden:
•
•

Teamnaam
Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain

De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik, verder zijn er geen beperkingen aan de grootte
van het team. Op 1 mei 2019 sluit de inschrijving. Wees er snel bij want vol=vol!
De kosten voor deelname bedragen € 20,- per team. De teamcaptains ontvangen over een aantal
weken per mail meer informatie over de betaling en de verdere invulling van de avond.
De voorbereidingen voor 12 juli zijn al circa drie maanden gaande en de commissie is in volle
gang. Wat ons betreft wordt dit de ideale opening van een mooi weekend waarin het dorp centraal
staat. Wij hebben er zin in!
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Seniorennieuws
Uitslagen
VC Trivia D1 – Havoc D2
VC Trivia D2 – Olsredlem D2
VC Trivia D3 – Grashoek D2
VC Trivia D4 – Tupos D2
VC Trivia D5 – VC Athos ’70 D3
VC Trivia D6 – VC Athos ’70 D4
VC Trivia H1 – VC Athos ’70 H2
VC Trivia H2 – BVC Holyoke H2

3-1
3-1
4-0
3-2
3-1
3-1
3-2
1-3

Programma: woensdag 27 maart
20:00 uur VC Trivia D3 – BVC Holyoke D1 (H)
Fluiten: Roel Gielen
Tellen: Jannie Gielen
Programma: zaterdag 30 maart
15:00 uur VC Trivia D2 – VC Athos ’70 D2 (M)
Fluiten: Peter Hesen
Tellen: Daan van den Beuken
14:30 uur VC Olympia D6 – VC Trivia D4
19:00 uur Set Up D3 – VC Trivia D6

Jeugdnieuws
Uitslagen
VC Trivia MA1 – Peelpush MA1
VC Trivia MA2 – SV Aspargos MA1
VC Athos ’70 MB1- VC Trivia MB1
Asterix MB1 – VC Trivia MB2
AV Flash MC2 – VC Trivia MC1
VCE/PSV JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB1
VC Trivia N61 – Hovoc N62
VC Trivia N61 – VC Athos ’70 N62
SV Aspargos N41 – VC Trivia N41
VC Velden N41 – VC Trivia N41

4-0
2-3
3-1
4-0
0-4
1-3
2-2
4-0
0-4
2-2

Programma: zaterdag 30 maart
13:15 uur VC Trivia MA1 – VC POlaris MA2 (H)
Fluiten: Svea van Rens
Tellen: Hay Stappers
13:00 uur VC Trivia MB1 – Hovoc MB1 (A)
Fluiten: Caroline Linskens
Tellen: Sylke Deters
17:00 uur Avance MB1 – VC Trivia MB2
17:00 uur Set Up MC3 – VC Trivia MC1
15:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB1 – Nuvoc JB1
13:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Jokers VC JB1 (M)
Fluiten: Lotte Hesen
Tellen: Eva Hesen
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB3 – Saturnus/Hendriks Coppelmans JB2

VC Trivia N61 KAMPIOEN!
Afgelopen zondag was het dan zover. 1 setje was nodig om kampioen te worden. Voor de
meesten onder ons de eerste keer om kampioen te kunnen worden, dus erg spannend. De eerste
wedstrijd speelden we tegen Hovoc (nr. 2). We wisten dat dit wel lastig zou kunnen worden, maar
ondanks de spanning werd er goed gespeeld en waar nodig elkaar geholpen. Na twaalf minuten
stond de teller op 18-14. Dus kampioen!!!!! De tweede set kon Hovoc ons goed onder druk zetten
met serveren, mede hierdoor en door concentratieverlies raakten we de grip kwijt en verloren we
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de set met 25-13...jammer... Na twee wedstrijden wachten mochten we nog een wedstrijd spelen
tegen Athos N6.2. De concentratie was weer terug. Deze wedstrijd wonnen we met 29-15 en 2815. Nadat alle supporters ons hadden gefeliciteerd volgde een champagnedouche..... Erg leuk!!!
Nadat we de champagne weer uit de haren hadden gespoeld gingen we bij Jill frietjes eten, wat
erg gezellig was. Alle supporters bedankt voor het komen aanmoedigen!!!

Verslag MC1
Hallo allemaal. We schrijven niet meer zo vaak een verslagje van onze wedstrijden in het Krèntje.
Maar nu hebben we wel een belangrijke mededeling. Afgelopen zaterdag moesten we tegen AV
Flash volleyballen. Deze stonden 2 punten los van ons maar hadden ook 1 wedstrijd meer
gespeeld. Wij speelden hartstikke goed en kwamen geregeld op voorsprong , maar AV Flash gaf
zich niet zomaar gewonnen en kwam elke keer weer bij. Het werden zeer spannende setjes
waarbij de coaches en het publiek op het puntje van de stoel gingen zitten. Toch wisten we te
winnen met 28-26, 25-23, 25-19 en 27-25.
Deze overwinning brengt ons nu naar de eerste plaats. Met nog twee wedstrijden te gaan zit het
kampioenschap er aan te komen. A.s. zaterdag moeten we naar Meerlo. Om 17.00 uur spelen we
daar tegen Set-Up, als we deze winnen dan zijn we kampioen. Zo niet dan hebben we zaterdag 13
april in de gymzaal van Meterik nog een grote kans om het kampioenschap binnen te halen. We
zien jullie graag om ons aan te moedigen. Groetjes Meike, Anouk, Isa, Eva, Maud, Jennifer en
Kris.

Verslag VC Trivia N41
Op zondag 24 maart 2019 moesten we tegen SV Aspargos en VC Velden in Meerlo. De eerste set
tegen Aspargos was heel spannend. We hadden nog net op het nippertje met 19-18 gewonnen.
De tweede set hadden we gewonnen met 20-15. Toen moesten we tegen VC Velden; we hadden
er een gewonnen en een verloren. De eerste set tegen VC Velden hadden we met 25-12
gewonnen. En de laatste set hadden we helaas verloren met 18-20.
Groetjes, Laura Lisa Janne Suze en Rosalie.

Recreanten
Programma
Woensdag 27 maart 20:30 uur

Civitas D1 – VC Trivia D2
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Ploegen & Zaaien bij de Molen
Afgelopen zondag vond het eerste gedeelte van 800 Jaar Oogsttijd plaats op het veld
rondom de Meterikse molen.
Op het Meteriks veld werd de geschiedenis van ploegen en zaaien getoond, van echte
paardenkracht tot aan GPS gestuurde tractoren. De molen draaide fijn door en er werd
flink gebakken in ‘t bakhuuske.
Het was een groot succes. Het zonnetje scheen en er waren veel enthousiaste
bezoekers. Daarom wil de molen de organisatie en alle vrijwilligers bedanken die dit
evenement in goede banen hebben geleid!
Hieronder een sfeerimpressie van deze geslaagde dag.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’

De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 18 gasten, welke al 5 maal een heerlijk 3 gangen menu
geserveerd hebben gekregen van ‘Paulus Kookt’. Indien u nog niet bent geweest, maar toch
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom!
Maandag 15 april is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangen menu en de
kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 8 april op
te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06-38230621 of
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 18 maart al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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Fraaie start 1e buitenevenement Horst aan de Maas 800
PLOEGEN & ZAAIEN OP METERIKSE VELD

Onder prachtige weersomstandigheden werd afgelopen zondag aan de Schadijkerweg geploegd,
geëgd en gezaaid zoals boeren dat door de tijd heen op het Meterikse veld deden. Dit alles in het
kader van Horst aan de Maas 800.
Van een eenvoudige Brabanderploeg achter een paard door SMT en de Twisse Dorsers tot het
honderden pk tellende tractorgeweld van Taco, zelden kon beter worden gezien hoe de
landbouwtechnieken zich door de tijd heen hebben ontwikkeld. Naar schatting duizend bezoekers
hebben door de dag heen kunnen genieten van boerenwerk op het land en van de bedrijvigheid in
en rondom de molen.
Dank aan iedereen die dit eerste deel van Oogsttijd 800 heeft laten slagen.
En de boer hij ploegde voort...
Op zondag 11 augustus zal de vrucht van zijn arbeid worden geoogst!
Zie verder www.horstaandemaas800.nl

Ploegen en zaaien op het Meteriks veld.
Afgelopen zondag waren we op het Meterikse veld getuige van ploegen en zaaien op de manier
zoals het vroeger gebeurde (zie foto) en zoals het
tegenwoordig gebeurt met moderne machines.
Hieronder een foto die lang geleden werd gemaakt op het
Meteriks veld. Op de foto is een wals te zien die moest worden
getrokken door een paard.
De grond op het linker gedeelte van de foto is gewalst, de
grond op het rechter gedeelte nog niet; het is nog losse grond.
Waarschijnlijk is er met de hand ingezaaid en om er voor te zorgen dat het zaad een beter contact
maakte met de grond werd er vaak na het zaaien gewalst.

De kinderen
op de wals
zijn v.l.n.r.:
Dieneke
Lemmen,
Nelly,
Marietje en
Joke
Janssen,
?
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Week 15

Week van ‘De Goede Doelen’
in Meterik/Horst a/d Maas
De voorbereidingen ten behoeve van de gezamenlijke collecte zijn weer rond.
De enveloppen, met hierin brief en invulformulier, zullen op
4 en 5 april huis aan huis worden bezorgd.
Op het formulier kunt u invullen voor welke goede doelen uw
bijdrage is bestemd. In dezelfde envelop, als waarin brief en
formulier zaten, kunt u uw bijdrage mét het ingevulde formulier
doen en dicht plakken.
Op dinsdagavond 9 april vanaf 18.00 uur bellen de collectanten
bij u aan en kunt u de envelop in de collectebus deponeren.
Ieder dorp bepaalt zelf voor welke goede doelen er wordt gecollecteerd.
In Meterik hebben we sinds 2009 negen nationale collectes gebundeld.
• De Nederlandse brandwondenstichting
Deze zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden:
preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en voor onderzoek.
• Het Prinses Beatrix Spierfonds
Bestrijding van spierziekten door samen te werken, te sturen en te financieren, wordt
wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling gestimuleerd.
• HandicapNL voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Droomt van een Nederland waarin de ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke
of meervoudige beperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.
• KWF Kankerbestrijding
Strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven.
Kanker betekent lang niet altijd het einde.
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven,
bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen. Plaatselijke culturele verenigingen kunnen bij dit fonds aankloppen voor subsidie.
• Het Longfonds (voorheen Astmafonds)
Dit fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen.
Als patiëntenvereniging komen ze op voor de belangen van de longpatiënten.
• Het Nederlandse Rode Kruis
Heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het
helpen van mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.
• De Nierstichting
Deze zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale
kwaliteit van leven voor nierpatiënten
• De Nederlandse Hartstichting
Strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en
patiëntenzorg. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag.
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Evenals vorig jaar sluit de Vastenactie zich weer aan bij de gezamenlijke collecte, met een
eigen envelop waarin u uw gift à contant kunt doneren.
We hopen, dat de gezamenlijke collecte ook dit jaar weer naar ieders tevredenheid zal verlopen.
Het is raadzaam goed na te denken over de giften die u doet en bedenk daarbij, dat alle goede
doelen uw steun hard nodig hebben.
Wij vertrouwen op u en u kunt ervan op aan dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt!
De opbrengst zal na de gezamenlijke collecte worden gepubliceerd in ’t Krèntje.
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik.

VASTENAKTIE
Levend water
Schoon water is van
levensbelang.
Even je handen wassen, een glas
water pakken, de wc doortrekken
of thee zetten … we staan er in
Nederland nauwelijks bij stil wat
een luxe het is dat we kranen in
huis hebben waar altijd schoon
water uit komt.
En … dan te bedenken dat in grote delen van de wereld 1 miljard (1.000.000.000) mensen geen
toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat veroorzaakt talloze problemen op het gebied van
gezondheid. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden nadelige gevolgen van het gebrek aan
schoon toegankelijk water. Vaak moeten zij elke dag ver lopen om drinkwater te halen. Bovendien
veroorzaakt vuil water ziektes.
Water is van iedereen … water is van levensbelang … leven gevend water!
Iedereen heeft recht op schoon drinkwater.
Dit jaar voert de vastenactie Horst aan de Maas actie voor een schoon-water-installatie, zodat de
leerlingen van de Helpende Handen School in India schoon en veilig drinkwater te drinken krijgen.
Uw gift kunt u in het zakje doen dat u vindt in de enveloppe van
de Goede Doelen Collecte.

WANDELEN
Maandag 1 april is er weer wandelen en gaan we weer voor de 5 en de 10 km. Bij terugkomst
gaan we weer heerlijk koffie drinken bij de inloopmiddag. We vertrekken om 13.30 uur bij de zaal.

KNUTSELEN
Donderdag 4 april is er ook weer knutselen onder leiding van Ans. Heb je ook zin om eens mee te
doen, loop dan eens binnen in ‘De Meulewiek’ op 4 april. De aanvang is 13.30 uur.
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Oxalis wint en verstevigt derde plaats in overgangsklasse
Zondag 24 maart stond de laatste thuiswedstrijd van het zaalseizoen op het programma. De vorige
keer had Oxalis van Corridor gewonnen, dus dat was opnieuw het plan.
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd en na 7 minuten spelen stond ze op een 3-0 voorsprong. Toch
wist Corridor vervolgens gelijk te komen en in de minuten die volgden ging de score gelijk op. De
dames van Oxalis maakten slordige fouten en hadden moeite om te scoren. Net voor rust wist
Oxalis nog te scoren, waardoor ze met een kleine voorsprong van 7-6 de rust in ging.
Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat het belangrijk was om de juiste kansen uit te
spelen en deze dan ook af te ronden. De opdracht was om de tweede helft meteen sterk te
beginnen en Corridor geen ruimte te geven om bij te komen.
Dit lukte in de eerste minuten goed en Oxalis liep snel uit naar 9-6. Toch wist Corridor nog de korf
te vinden en dit verliep op sommige momenten bij Oxalis minder goed. Hierdoor stond er vijf
minuten voor tijd een stand van 12-11 op het scorebord. Oxalis wist de winst toch veilig te stellen
met nog twee doelpunten in de laatste minuten. Zo werd de eindstand 14-11. Met nog één
wedstrijd te gaan in de zaalcompetitie staat Oxalis stevig op de 3e plaats in de overgangsklasse.
Volgende week speelt Oxalis haar laatste wedstrijd van de zaalcompetitie om 13.15 uur tegen
Odisco 1 in Sint-Oedenrode.

Oxalis Pupillen F2 en
Midweek zaalkampioen
Afgelopen zaterdag 23 maart werden
de Pupillen F2 zaalkampioen door
met 9-8 te winnen van Melderslo F2.
Ook de Midweek werd kampioen in
de zaal. Door puntverlies van Oranje
Wit zijn de dames niet meer in te
halen. Gefeliciteerd meiden!

KangoeroeKlup Training
Op zaterdag 13 april is er voor de
allerkleinsten weer KangoeroeKlup
training. Van 10.00 - 11.00 uur
kunnen kinderen van 4-5 jaar op
Sportpark Wienus in Hegelsom balspelletjes komen doen. Door de KangoeroeKlup komen
kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in
teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. De
Kangoeroes trainen 1 keer per maand. Wil je komen meedoen? Stuur dan een mail naar
info@svoxalis.nl

Agenda
- 30/03/2019 en 31/03/2019: laatste competitieweekend zaal
- 06/04/2019: Indoor Sport Spektakel Eindhoven – B-C-jeugd
- 06/04/2019: Zaalfinales Dameskorfbal Eindhoven
- 08/04/2019: start 2e helft veldtrainingen vanaf week 15
- 08/04/2019: Bloemenactie Hegelsom vanaf 18.00uur
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

21

22

Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 30 maart, 4e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Door Jacobs-Alards (verjaard)
2. Ger Bouten en Thea Bouten-Baltussen
3. Lei Peeters en overleden ouders Peeters- v. Wijlick (jaardag)
Zaterdag 6 april, 5e zondag v.d. Vasten, 19.00 uur
1. Pieter Hendrik Tacken, Gertruda Ambrosius en zoon Wim (jaardienst)
2. Frans Geurts (jaardienst)
3. Gerard Jenniskens en Petronella Baeten (jaardag)
4. Piueter-Jan Verstappen, Carolina v. Rijswick en zoon Sjaak (jaardienst)
Lectoren:
30-03: Piet Kuenen
06-04: Susan Baltussen

Acolieten:
Collectanten:
30-03: Huub Baltussen , Mirthe en Lars
30-03: Tjeu Tacken
06-04: Max v. Dieten, Valentijn, Ritchie, Iriska

Op 16 maart waren de communicanten Naomi en Jans als eerste aan de beurt om de mis mee te
dienen. Dat is zo het gebruik als kinderen zich voorbereiden op de 1e Communie.
Op 30 maart komen Mirthe en Lars, op 6 april Valentijn, Ritchie en Iriska en tot slot zullen Pim en
Thomas de mis mee dienen.
Grote poets
Ook zo’n goede gewoonte is het om vlak voor Pasen de ‘grote poets’van de kerk te doen, samen met
ouders van communicanten en/ of vormelingen. Zo ook dit jaar. Op maandagavond 1 april,
dinsdagmorgen -en middag 2 april en woensdag 3 april, met als uitwijkdatum, in het geval er een
uitvaart zou zijn, maandagavond 8 april, dinsdagmorgen en middag 9 april en woensdagmorgen 10
april, zal het gaan gebeuren. Voor vragen kunt u terecht bij mevr. Yvonne Swinkels, 077- 398 82 46.
Vastenactie
Ook dit jaar doet de parochie weer mee aan de vastenactie van de federatie ten bate van een project
in India. Dit project wordt gedragen door leerlingen van het Dendroncollege te Horst.
Omdat de collecte tegelijk met de Goede Doelen collecte zal plaatsvinden, zult u bij berichtgeving
daarover ook informatie vinden over het Dendron-vastenactieproject. Alvast onze dank voor uw steun!
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