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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Verloopt Pasen warm met zonneschijn,
het weer op Koningsdag zal weldra anders zijn.
In week 16 geen neerslag in Meterik.
De zon is weer verdwenen, alleen maar wolken in de lucht.
Afwezig staar ik voor me uit, ik slaak een diepe zucht .
Maar ooit gaan de wolken weg en komt de zon weer in het zicht.
Maar pas op dat je aan al dat donker niet per ongeluk bezwicht.
Tot weeres met groeten van Jos

KNUTSELEN

Donderdag 2 mei is er weer knutselen met Ans, altijd gezellig en waar je veel handvaardigheid kunt
leren; heb je ook interesse dan ben je altijd welkom.
De aanvang is 13.30 uur in zaal ‘de Meulewiek’.

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 25 april 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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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
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens19.30 - 22.00 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
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
KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 uur
RKSV Meterik Jeugdtoernooi

- RKSV Meterik jeugdtoernooi
- Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur
RKSV Meterik jeugdtoernooi
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Zanglust Sr. Songfestival Kronenberg 14.00 - 17.00 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
JongNL Meterik buitenfeest 2019 11:00 - 15:00 uur
t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- KBO busuitstapje 08.00 uur
- VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur
- VC Trivia buitentoernooi
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur
Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Meriko Vocaal Zomervakantieconcert 18.30 uur
KBO fietsdag
Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur
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Snelheid inkomend verkeer Speulhofsbaan is te hoog.
Aanwonenden van de Speulhofsbaan hebben aangegeven dat het inkomende verkeer veel te hard
rijdt. Vanaf het kombord mag maar 30 km/uur worden gereden, maar de meeste automobilisten
gaan pas op de rem als ze bij de eerste drempel zijn. Daarom heeft de Dorpsraad (werkgroep
Openbare ruimte) contact opgenomen met de gemeente om te kijken of hier iets aan gedaan kan
worden.
Daar is het volgende plan uit voortgekomen:
-

Op het wegdek wordt door middel van een bliksemschicht extra aandacht gevestigd op de
snelheidsbeperking.
De stippellijnen van de fietssuggestiestrook worden doorgetrokken tot aan de drempel.
Daardoor lijkt de weg smaller. Dat heeft een remmend effect.
In de maanden mei en juni wordt een smiley geplaatst. Weggebruikers die te hard rijden
worden bewust gemaakt van het overschrijden van de maximumsnelheid.

We hopen dat door deze maatregelen de verkeersveiligheid verbeterd wordt.
Het belangrijkste blijft echter dat wij allemaal bewuster moeten kijken naar de geldende regels. Uit
waarnemingen blijkt dat vooral de inwoners van Meterik zelf de boosdoeners zijn. Veel mensen
blijken niet in de gaten te hebben dat in het centrum van Meterik 30 km/uur de limiet is.
Daarom een oproep aan iedereen:
Temper je snelheid! Je wint niets met hard rijden, maar je dorpsgenoten
hebben er wel last van als je te hard rijdt.

Autobedrijf Ed Herrmann
Graag willen wij u informeren over een wijziging binnen autobedrijf Ed Herrmann.
Autobedrijf Ed Herrmann is sinds 2003 een vertrouwde partner op het gebied van reparatie, APK,
occasions en aanschaf van een nieuwe auto.
Met ingang van 6 mei 2019 zal autobedrijf Ed Herrmann worden overgenomen
door Frank Vervoort.
Ed gaat een nieuwe uitdaging aan binnen zorgboerderij In Draf in Wellerlooi.
Frank heeft 35 jaar werkervaring in de autobranche en zal op exact dezelfde wijze verder gaan
met het bedrijf, onder de naam autobedrijf Frank Vervoort.
Ed zal de eerste maanden nog regelmatig aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het bedrijf
voortgezet wordt op de wijze die u gewend bent.
Deze bedrijfsovername brengt geen merkbare veranderingen met zich mee. Maar toch willen we
dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen we u graag uit voor het afscheid van Ed en
tevens een kennismaking met Frank op:

Zaterdag 11 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
op het vertrouwde adres:
Schoolstraat 1, Broekhuizenvorst
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 90
Op tweede paasdag 1961 droeg Jan Jenniskens zijn eerste Heilige Mis
op en was er weer een priesterfeest in Meterik.
Jan is de tweede zoon in het huwelijk van Jacob en Maria Jenniskens Jenniskens. Hij is geboren op 26 mei 1928 op de St. Maartensweg 10
te Meterik. Hij heeft daar ook
zijn jeugd doorgebracht. Vader en moeder Jenniskens
hadden een gemengd boerenbedrijf in Meterik. Na de
opleiding aan de Landbouwschool in Horst, werd Jan
ernstig ziek. Er brak in het gezin tuberculose uit. Jan was
het ergst ziek, maar hij was wel het eerst beter. Tijdens zijn
ziekte veranderde hij van gedachten: hij wilde geen boer
worden, maar franciscaan! Hij gaat naar Megen en mag in
de 3e klas instromen. In 1954 treedt hij in bij de
franciscanen in Hoogcruts en krijgt de naam Jacobinus.
Jacobinus Jenniskens werd op 12 maart 1961 priester
gewijd in Weert en deed op tweede paasdag (3 april) zijn
Eerste Heilige Mis in Meterik. Hij was minderbroeder, beter
bekend als franciscaan.
De Nederlandse franciscanen maken deel uit van een
wereldwijde broederschap binnen de Rooms-Katholieke
Kerk, gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226).
Franciscus kwam uit Umbrië (Italië) en samen met zijn
metgezellen schonk hij al zijn bezittingen aan de armen om
zelf in pure armoede verder te leven.
De officiële naam is 'Orde van de Minderbroeders'. Franciscus koos hiervoor vanwege het ideaal
om als broeders van de armen, de 'minderen', bezitloos te leven en er helemaal te zijn voor God
en behoeftige medemensen.

KWEKERIJ DE LIFRA!!!!
ACTIE ACTIE ACTIE.
12 perkplanten
€ 1,50
Dahlia’s, gazania’s
€ 0,50
Geraniums
v.a € 0,50
Million Bells
v.a € 0,75
enz. enz. enz...............
Meer dan 200 soorten perk-, hang- en
kuipplanten.

KONINGSDAG geopend van 10:00 tot 16:00 uur.
KWEKERIJ DE LIFRA.
Lorbaan 12A veulen
0614217697.
Open: ma t/m vr 9:00 tot 19:00 uur
Zaterdags 9:00 t/m 17:00 uur
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Lekkere Pôsdaag

Rondum de Pôsdaâg waore dr verschillende fietsactiviteite te beleave zoëdaat de diverse
wielrenners hiel waat te kieze hajje.
Alleriërst op dn zaoterdaag, un dillegatie vaan de Krukke (en unne gastreejer) deej meij aan de
toertocht vaan de Amstel Gold
Race 2019. Un kleine 100
kilometer aan heuvels woord d’r
bedwonge.
Onderwaeg kreege ze gezelschap
vaan un allercharmants, schoën,
vrouwelijke renster mit de juuste
maote: “Hallo, ik ben Daisy B. uit
Tilburg, van geboorte Boxmeer”, of
ze meij mogde fietse want de
manne hajje veur eur un gooje
snelheid. Natuurlik, gen probleem!!
Oëteindelik fietste zeej ze dr
allemaol oët, behalve the
Roadrunner want MiepMiep, dae
goof ni op, heej leek wal Matthieu
van der Poel. Pedro Coppi haet nog waal ut miëste contact met Daisy B. oët Tilburg, vaan
geboorte Boxmeer gehad want mit eure beide hebbe ze nog gezellig eure lekke bând verwisseld.
Sanderdaags op ut terras verzuchtte Coppi nog daat heej oppe zondaag um 5 oor wakker waor
gewaore en kôs ni miër slaope en haj zoë maa nao Tilburg wille fietse um mit eur same un pôseike
te tikke.
Oppe Zondaag twië man um 8 oor aan de start: dn Veurzitter en Obelisk. Rest vaan de Krukke
nog gezellig aan ut ontbijt? Dn Veurzitter goof a daat heej deeze merge tot 10.15 oor kôs meifietse
en daat heej daornao zien fietsbôks môs inlevere veur ut keukeschortje vaanwaege ut klaormake
vaan de brunche. Dus heej zoj vandaag neet de wegkapitein beej de A’s zien. Um 9 oor 7 B’s aan
de start veur de moëie route nao Hinsbeck: Desas Streus, Long Tall Harry, Night Rider, Sneaky
Franky, Chicken Antoni en Obelisk, onder aanvoering vaan de wegkapitein the Jolly Joker.
Standvastig goof heej de route á, ut ging de gehiële route gesmeerd. Um 9 oor 12 A Krukke aan
de start: Del Pierro, the Rookee, de Viêarts, Mo Riis, Testosteronnie, Roadrunner, de Stoemper,
de Waerkel, Pedro Coppi, Nai Kee, El Coyote en Antonio de Beul, deze letste d’n gelegenheids
wegkapitein van vandaag. Beej gebrek aan initiatief woord de route ôk nao Hinsbeck ingezet. Ma
dao ging ut ni zô gesmeerd, de route zoot dr ni good in: in totaal hebben de A’s 5 kiër de B’s
ingehaald: steeds waore ze de waeg kwiët en dan waore ze wir bliej daat ze eurges in de verte ut
standvastige greune treintje vaan de B’s zooge fietse zoëdaat ze wir un richtpunt op de route
hajje.
Terug in de Miëterik op ut terras woord d’r aan de A’s gevrôgd of ze nog iets ovver de route kôste
vertelle. “Waal”, zaet Antnio de Beul, “zelde zonne gooje wegkapitein gehad as vandaag: gen
gezeik, gen geknooj, un moëje route, gen lek, niks
ernstigs gebeurd.” De Viëarts kôs dae stomme praot
ni aanhuure en stond op um nao hoës te gaon en
zaet: “Vanaf vandaag heb ik allïën nog maa
verstandige praot aan de kop”. “Hoe det da?” waas un
vroog oët de groep, “daat hedde geej nog noeïts
gehad. En wurrum godde geej now al nao hoës, geej
zeit net daat dr neemus thoës waor. Godde geej daan
teage ut speegel praote? Daat is zeker de iënige die
vandaag naor ow wil luustere…?” “Wie wet”, zaet de
Viêarts hiël verstendig, “ma vanmiddag goj ik kiëke
nao MATHIEU VAN DER POEL !!
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Op maandag 15 april hebben 19 gasten weer genoten van een heerlijke maaltijd, klaar gemaakt
door ‘Paulus kookt’.
Maandag 20 mei 2019 is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een maaltijd
worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangenmenu en de kosten
bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, graag voor maandag 13 mei
opgeven bij de dorpsverbinders persoonlijk, je kunt hun ook bellen op 06 38230621 of mailen naar
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 15 april al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes
Omdat het Jeugdcomité dit jaar het 5 x 11-jarig bestaan viert, is een groepje
enthousiaste mensen volop bezig met het verzamelen van materiaal voor een
jubileumboek. Dit wordt tijdens het jubileumweekend in november
gepresenteerd.
Jij, als echte carnavalsvierder, kunt toch niet ontbreken in dit jubileumboek! Of misschien prijkt
jouw vriendengroep dadelijk in dit boek, want jullie vieren al jaren Meterikse carnaval!
We zijn op zoek naar materiaal om in dit jubileumboek te publiceren.
We roepen iedereen op om een (kort) artikel aan te leveren waarin je (enkele van) de volgende
punten verwerkt:
• Hoe is jullie vriendengroep ontstaan?
• Wat brengt jullie met carnaval in Meterik?
• Hoe beleeft jullie vriendengroep de carnaval in Meterik?
• Wat is de leukste herinnering aan carnaval in Meterik?
• Zien jullie verschil met Meterikse carnaval van vroeger en nu?
• Wat zijn de beste momenten volgens jullie vriendengroep in de Meterikse carnaval?
• Wat zijn de leukste herinneringen aan de Meterikse carnaval?
• Leuke anekdotes en spetterende verhalen m.b.t. Meterikse carnaval
• Wat je verder nog wilt vertellen/meegeven aan alle Meulewiekers…
• Bijpassende foto’s graag meesturen!
We zijn benieuwd naar jouw bijdrage! Zonder jullie komt dit jubileumboek helaas niet tot stand.
Dus ga eens met je vriendengroep - misschien onder het genot van een hapje en drankje brainstormen om een bijdrage te leveren aan het jubileumboek.
Voor het insturen van jouw artikel, meer informatie of eventuele vragen, kun je terecht bij:
Linda Thielen - bbmeterik@gmail.com - 0627338079
Alvast hartelijk dank namens de werkgroep ‘5x11 jubileumboek Meulewiekers Meterik’
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Meterikse kwis.
Inschrijven tot 1 mei !
Nog een paar dagen en dan sluit de inschrijving voor de eerste Meterikse kwis! De inschrijvingen
stromen binnen en de organisatie is druk bezig met het samenstellen van de kwisvragen.
Is jouw team nog niet ingeschreven? Wacht dan niet te lang!
Schrijf je in 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.
Opgeven kan nog tot 1 mei 2019!

Meterikse Motortocht 2019 ( voorjaar )
De voorjaarstocht gaat ditmaal via Cochem naar
de Kratermeren route.
Zoals de onderstaande beschrijving vertelt, en
als de tijd het toelaat, kunnen we in Andernach
nog even een frisse douche nemen.
Lang is gedacht dat de 250 vulkanen in de
Duitse Eifel waren gedoofd, maar geologen en
vulkanologen zijn daarop teruggekomen. De
vulkanen in de Eifel zijn in rusttoestand.
Ooit is er een vulkaan in de Eifel onder de huidige Laacher See ontploft, de Lacher See vulkaan.
Het was een vulkaanuitbarsting die groter was dan de beroemde eruptie van de Italiaanse vulkaan
de Vesuvius in het jaar 79 n.Ch., groter dan de St. Helen in 1980.
Het uiterlijk van de Lacher See vulkaan is niets meer dan een kratermeer, gelegen in een
vulkanische caldera, omgeven door wouden.
Onder deze wateroppervlakte slaapt al zo’n 12.900 jaar een supervulkaan. Tenminste…de
volgende uitbarsting van deze vulkaan zou wel eens sterker kunnen zijn dan de verschrikkelijke
vulkaanuitbarsting van de vulkaan Pinatubo van juni 1991 (Filipijnen). De Lacher See bevindt zich
ongeveer 250 meter boven zeeniveau en beslaat een gebied met een omtrek van 8 kilometer.
De Eifel bevat een koudwater geiser en een koolzuurbron, wat kan duiden op vulkanische
activiteiten in het gebied. Aan de oostkant van het meer (de Laacher See) bubbelen in het water
gasbellen. Vermoedelijk bubbelt het daar al jaren.
Vlak bij de Duitse Laacher See ligt het dorpje Andernach. Daar bevindt zich de grootste koudwater
geiser ter wereld. Om de twee uur spuit deze geiser water 60 meter hoog.
Samenvattend is dit een zeer mooie tocht voor de geologen onder ons en laten we hopen dat de
vulkaan in ruste voorlopig nog even slaapt !
Wanneer : Zondag 12 Mei
Vertrek : 09.00 uur
Café Kleuskens
See you !
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AUTOSPEEDWAY LELYSTAD
Zondag 14 april stond de 2e racedag van 2019 op het programma voor Joost Litjens en Tim
Driessen. Er stonden 22 auto’s aan de start. Genoeg concurrentie dus. Zouden ze de leiding in het
kampioenschap kunnen behouden?
De 1e manche begon goed. Tim en Joost startten vanaf plek 21 en 20. Ze hadden allebei een
goede start. Tim kwam gelijk goed door het veld naar voren en eindigde als 5de. Joost had minder
geluk. Hij moest flink uitwijken voor een paar auto’s die rond gingen en hierdoor verloor hij een
paar plekken. Wel zonder schade netjes uitgereden en als 10de geëindigd.
Bij de volgende manche was het helaas niet schadevrij. Tim werd 2 keer rond geduwd en er
volgde ook 2 keer een herstart. Joost liep meteen al schade op aan de auto en het was maar de
vraag of hij uit kon rijden met een band die tegen het spatbord aan schuurde. Ondanks dit alles
toch allebei goed gefinisht. Tim op plek 4 en Joost op plek 11.
De laatste manche was hectisch. Tim werd na een paar
rondjes rond geduwd en kwam stil te staan op de baan.
Een achteropkomende auto zag dit te laat en knalde er vol
in de zijkant in. Hij kon nog wel wegrijden maar er was al
een gele vlag gezwaaid en daarom moest hij helaas de
baan verlaten.
Joost had de
auto met behulp
van zijn
monteurs
gelukkig weer op tijd klaar en hij ging als een speer. Hij
lag op een 2e plek en probeerde na een herstart de
nummer 1 nog in te halen maar die was te snel!! Dit bleek
later ook op de testbank waardoor diskwalificatie volgde
en Joost deze laatste manche van de dag op een mooie
1e plek eindigde.
Joost ging met een mooie beker (algeheel 4e van de dag)
naar huis. Tim werd ondanks de puntloze laatste manche
toch nog 7e van de dag en moet nu volop gaan sleutelen
om zijn auto weer klaar te maken voor de volgende races
op 19 mei a.s. Ondanks de pech hebben Joost en Tim
toch de leiding van het kampioenschap kunnen
behouden. Joost nu 93 punten, Tim 92, de nummer drie
91 en de nummer vier 89 punten. Het blijft spannend!
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Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag.
Hou dit weekend vrij. Meer info volgt.

Kantinediensten
25-04 Annie en Luuk Geurts
27-04 Peter
02-05 Toon en Jeroen Heldens

04-05 Ton
09-05 Toon en Stijn Jacobs
12-05 Annie, Elle, Demi en Pieter

Senioren
Uitslagen
20-04-2019
20-04-2019

18:00 SVEB 1
17:00 Sparta’18 6

Programma
22-04-2019 14:30
28-04-2019 14:30
28-04-2019 12:00
28-04-2019 10:00
05-05-2019 12:00
05-05-2019 10:00
05-05-2019 12:00
12-05-2019 14:30
12-05-2019 12:00
12-05-2019 10:30
12-05-2019 10:00
19-05-2019 14:30
19-05-2019 12:00
19-05-2019 10:30
19-05-2019 09:30
26-05-2019 14:30
26-05-2019 12:00
26-05-2019 10:30
26-05-2019 10:00
30-05-2019 12:00
30-05-2019 10:30
02-06-2019 10:00
16-06-2019 10:30

S.V. Oostrum 1
GFC'33 1
Sportclub Irene 5
S.V. Lottum 4
SV United 2
Sporting S.T. 3
Sporting S.T. 2
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Stormvogels'28 1
Hegelsom 2
SVOC'01 3
Wittenhorst 8
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Hegelsom 4

-

Meterik 1
Meterik 3

-

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

2-0
0-5

Jeugd
Uitslagen 20-4-2019:
ST America/Meterik JO19-2

Reuver JO19-2

2-1

Programma 4-5-2019:
RKSVN JO9-1
H.B.S.V. JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Venlosche Boys JO13-2
Blerick JO11-1G
Hegelsom JO11-2G
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
ST Meterik/America JO7-MP

ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
ST Volharding/Sambeek JO17-3
VRIJ
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
Leunen JO9-1G
Ysselsteyn JO9-2
S.V. Venray JO8-4
H.B.S.V. JO8-4
Locatie Lottum

14:00
14:30
14:30
12:00
11:45
09:30
10:45
10:45
09:30
09:30
10:00
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Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 18 april 2019
Terugkoppeling uit de werkgroepen
De werkgroep Openbare Ruimte heeft diverse verkeersveiligheidszaken besproken met de
Gemeente. Naar aanleiding van klachten over te hard rijden wordt op de Speulhofsbaan bij het
binnenrijden van de 30 km zone een bliksemschicht op het wegdek geplaatst, de fietssuggestiestroken worden tot de drempel doorgetrokken en in mei en juni wordt een Smiley voor
snelheidsmetingen geplaatst.
De werkgroepen Openbare Ruimte en Wonen overleggen met de Gemeente over ‘herinrichting
centrum Meterik’. De werkgroep Openbare Ruimte heeft al eerder voorstellen ingediend bij de
Gemeente.
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van de dorpsraad. Alle informatie is weer up to date
en de site wordt gebruiksvriendelijker. We streven ernaar dat de website in mei de lucht in gaat.
Let voor meer informatie op berichten in ’t Krèntje en op onze Fb-pagina.
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Karting
Op paaszondag werd in Genk tijdens het Rotax Max Euro Trophy weekend een fraaie 2e plek
overall behaald.
Op zaterdag in de eerste heat van P4 naar P2 gereden. In de tweede heat van P3 naar P2.
Startplek zondag in finale 1 was P2. Na koel en beredenerend gereden te hebben werd een mooie
overwinning behaald.
In finale 2 startplek P1. Na de start ingehaald en weer even terug aan kop. Echter al snel daarna
terug verwezen naar P4.
In de laatste ronde nog met een P3 over de finish. (nummer 284)
Al met al zeer tevreden met deze podiumplek.

Inzameling Babyspullen

Because We Carry is een stichting die gevluchte baby’s, kinderen, moeders en vaders helpt op
Griekse eilanden Lesbos en Samos. Naast het uitdelen van eten, tenten en droge kleren proberen
de teams van Because We Carry ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen.
Op dit moment is er een enorme behoefte aan babyspullen voor de pasgeboren baby’s in de
vluchtelingenkampen. Tot 8 mei kunt u bij mij de volgende spullen afgeven. Ik zorg er vervolgens
voor dat de spullen in de vluchtelingenkampen terechtkomen:
- Babysokjes
- Hydrofielluiers
- Vestjes/truitjes (maat 50-56)
- Babyslofjes
- Babydekentjes
- Babybroekjes (maat 50-56)
- Kleine knuffeltjes
- Rompertjes (maat 50-56)
- Babymutsjes
Mensen mogen dit t/m 8 mei bij mij thuis (Crommentuijnstraat 13) inleveren. Dat kan op elk
moment van de dag. Moeders die op het kamp bevallen krijgen dan een tas aangereikt met deze
spullen. De tassen worden nog aangevuld met o.a. luiers en kraamverband.
Hartelijk dank alvast.
Ankie Gooren-Vermeeren
ankiever@hotmail.com
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Grote opkomst jeugdconcert Muziekvereniging Concordia
samen met de kinderen van de Basisschool
Afgelopen donderdag was er een leuk jeugdconcert met als thema: Vriendjes van concordia Live.
Onder het genot van een lekker glaasje ranja werd er volop samen muziek gemaakt. De kinderen
lieten hun muzikale talenten horen op de blokfluit, slagwerkinstrumenten, er werd gezongen en
gedanst.
Samen met de muzikanten, jong en oud, van onze eigen muziekvereniging Concordia was dit een
geweldig muzikaal spektakel.

Let op:
Deze week is er nog de mogelijkheid om je op te geven voor gratis proeflessen op een instrument
van de muziekvereniging.
En we hebben nog enkele plekken voor de blokfluit cursus

Data, tijden en locatie blokfluitopleiding:
Vanaf woensdag 8 mei t/m 26 juni op de basisschool van 12.00-12.30 uur.
Na de grote vakantie vervolgen we de lessen vanaf week 35.
De tijden na de vakantie zijn nog niet bekend.

Data, tijden en locaties proeflessen
Blaasinstrument: donderdag 9, 16, 22 mei in MFC de Meulewiek. Tijdstip in overleg.
Slagwerk:
woensdag 8, 15, 22 mei in MFC de Meulewiek. Tijdstip in overleg.
Aanmelden voor de blokfluitopleiding of proeflessen via: jeugdmvconcordia@gmail.com
Blokfluiten:
Voor de blokfluitopleiding krijg je van de muziekvereniging een blokfluit en lesboek, deze mag je
houden.
De blokfluitopleiding duurt ongeveer een jaar, je sluit in mei 2020 af met de uitreiking van je
blokfluitdiploma. Daarna volg je nog tot de zomervakantie gratis groepslessen op een blaas- of
slagwerkinstrument, waarna je door kunt met de muziekopleiding. De kosten voor een jaar
blokfluitopleiding, inclusief blokfluit en boek en tot de zomervakantie groepsles op een blaas-of
slagwerkinstrument zijn €50,. De blokfluitopleiding gaat door bij een minimum van 4
aanmeldingen.

Muziekopleiding:
Als je je aanmeldt voor de muziekopleiding wordt samen met jou gekeken welk instrument
geschikt is voor jou binnen de mogelijkheden van de vereniging. Je krijgt het instrument en een
muziekstandaard in bruikleen en je krijgt elke week individueel les van een muziekdocent. Per
cursusjaar krijg je 25 minuten per week individueel les.
Kijk voor meer informatie over onze muziekvereniging op: www.concordiameterik.nl
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl

Trainingen meivakantie
In de week van 22 april t/m 3 mei zijn er geen trainingen mits er door de trainers/coaches iets
anders is afgesproken.

Korfballen is gaaf! Kom meetrainen met de Pupillen F
Zit je in groep 2, 3 of 4 en lijkt korfbal wel iets voor jou? Kom dan vrijblijvend een keertje kijken
en/of meetrainen op maandag van 18.30-19.30 uur op sportpark Wienus in Hegelsom. Meer
informatie via info@svoxalis.nl. Want korfballen is gaaf!

Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten & bewegen op
een laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te blijven of om het sociale aspect. Het
sport- en beweegaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers. KombiFit bestaat
uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan.
Dit alles op eigen niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. Te denken valt
aan sportief wandelen, korfbal gerelateerde spellen, knots-hockey en andere vormen.
Ons doel: Nog meer mensen in beweging laten komen.
KombiFit uitproberen?
Kom nu 3 trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is!
Wanneer: Dinsdag 18.30u - 19.30 uur Sportpark Wienus.
Neem contact op met: Bianca van den Munckhof via info@svoxalis.nl.

SV Oxalis Vriendentoernooi 22 juni
Op zaterdag 22 juni wil Oxalis weer een vriendentoernooi organiseren.
Minimaal 8 spelers, maximaal 2 actieve korfballers per vak. Opgeven vóór 7 mei via
avw@svoxalis.nl. Inschrijfgeld €15.

Agenda
- 18/05/2019: KangoeroeKlup training van 10.00-11.00 uur op Sportpark Wienus
- 15/06/2019 + 16/06/2019: laatste reguliere speelweekend
- 17/06/2019 t/m 21/06/2019: ouder-dochter wedstrijden
- 18/06/2019: Teampresentatie jeugdteams vanaf 19.30 uur
- 19/06/2019: Regio afsluitdag voor F1 en F2
- 22/06/2019 + 23/06/2019: inhaalweekend wedstrijden
- 26/06/2019: Seizoenafsluiting voor alle leden
- 28/06/2019: Kampioenschapsreceptie
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

Sportzaal Meterik staat momenteel in de stijgers voor
een dak renovatie. Dit zal enige tijd in beslag nemen.
Stijgers, voorzien van netten, zijn nodig voor beveiliging
van de werkers aan het dak.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 27 april, Beloken Pasen, 19.00 uur
1. Pieter-Jan Craenmehr (verjaardag), Bertha Craenmehr - Hoeijmakers en dochter Koos
2. Ger Martens (jaardienst)
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) (jaardienst/verjaardag)
Zaterdag 4 mei, 3e zondag van Pasen, 19.00 uur
1.Jan Tielen (jaardienst en verjaardag)
Lectoren:
27-04: Sophie Houben
04-05: Henny Bergs

Acolieten:
27-04: Max v. Dieten
04-05: Jan Philipsen

Collectanten:
27-04: Piet Colbers
04-05: Jan Steeghs

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren
in de brievenbus van de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr.
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden
verwerkt en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat,
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit
nummer is: 06-55408023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals
ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het
algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.

19

20

