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Het Meteriks weer door
Jos van der Sterren
Regent het op St. Margriet (20 juli)
krijgen we 6 weken een natten tied,
maar met St. Margriet (20 juli) droog
6 weken zon in 't oog.
De eerste elf dagen van mei een neerslag van 23 mm.
Eksterogen zijn geen zegen, doen ze pijn dan komt er regen.
Tot weeres met groeten van Jos

WANDELEN
Maandag 20 mei gaan we weer wandelen en het belooft een mooie zonnige wandelmiddag te
worden; natuurlijk is er gelegenheid om een kop koffie te drinken bij de inloopmiddag na terugkomst.
We vertrekken om 13.30 uur bij de zaal.
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1 pagina
€ 27,50
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¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.

Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.
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Meulewiekagenda vanaf 16 mei 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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14:
15:
27:

Augustus:
Vr
02:
Ma
05:

- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 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
Zonnebloem uitstapje St. Jozefkapel en Pelgrimshuis in Smakt
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 - 17:00 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 2e handsmert fiëst 2019 10:30 - 16:00 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 bus uitstapje 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 zomervakantie concert 18.30 uur
KBO fietsdag
Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp
KBO kienen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur

KBO eetpunt 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
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OPA
Zaterdag 25 mei komen we oud papier ophalen. Deze keer is
groep 1 aan de beurt. Dit zijn Sander en Jac Ambrosius, Kris
Cuppen en Bernard Jenniskens. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles
netjes gebundeld aan de weg staat. Bedankt voor de
medewerking.

OMA
Tevens kunt u oud metaal in komen leveren tussen 13:00 – 15:00 uur. Locatie: parkeerplaats
voetbalveld. Henk Ambrosius en Johan en Stan Gooren zullen aanwezig zijn om eventueel te
helpen.
Ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde
link en klik vervolgens op de webwinkel die je wilt bezoeken, of
ga naar www.sponsorkliks.com, zoek op Jong Nederland Meterik
en klik vervolgens op de webwinkel die je wilt bezoeken.

Overlast dieren
Groente- en fruitafval in de keukenemmer
De laatste tijd zien we dat vogels, met name kraaien en katten zich te
goed doen aan het groente- en fruitafval dat zonder keukenemmer aan
de straat gezet wordt. De dieren trekken de losse zakken kapot
waardoor al het afval her en der op straat komt te liggen. Dit vormt weer
een voedselbron voor muizen en ratten met alle gevolgen van dien.
Hoe tegengaan?
Om deze overlast te beperken willen wij u vriendelijk maar ook dringend vragen om het
keukenafval in het keukenemmertje aan straat te zetten. Dit bemoeilijkt het in ieder geval al
voor de dieren om de zakken kapot te scheuren. Indien mogelijk, zet het afval ook niet te vroeg
aan de straat. Zo geven we de dieren zo min mogelijk de kans om de zakken open te scheuren.

Uitslagenlijst Rundje um ut Hundje
Meterikse deelnemers

4

500 meter
Jesse Driessen
Jelte Coppers
Jenna Versleijen

1:34
1:35
1:42

1250 meter
Noud Craenmehr
Björn Bouten
Fender Driessen
Rik Craenmehr
Erin Hendrix

4:51
5:01
5:18
5:27
7:02

Patrick Jacobs
Jos van Ras
Wilbert Claessens
Marc Verheijen
Ivo Gielen
Ruud Hermans
Hedwig van Ras
Wojchiech Dubas
Maud Willems
Rianne Wilms
Merel Steeghs
Dirkje Maessen
Sandra Keijsers

5000 meter
Paul Heldens
Roel Ramaekers
Maartje Jacobs

21:19
21:22
21:53

10000 meter
Niels van der Vight
Johan Drabbels
John Hendrix

21:56
22:07
22:26
22:37
23:11
23:57
24:23
24:32
26:21
26:21
28:11
28:11
30:20

39:40
45:52
59:20

Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 93
Op zondag18 april 1965, eerste Paasdag, werd in Meterik weer een
priesterfeest gevierd. Op deze dag droeg Piet van Rengs zijn Eerste
Plechtige Heilige Mis op in Meterik. Piet werd op 7 juni 1936 in
Meterik geboren. Hij deed zijn eerste geloften op 8 september 1959
in Sevenum en werd tot priester gewijd op 27 december 1964 in
Gijzegem (België).

Kort na zijn priesterwijding vertrok Piet van Rengs als missionaris naar Suriname. Voor zijn
vertrek nam Piet afscheid van zijn familie. (zie onderstaand krantenartikel uit het Limburgsch
dagblad van 21 april 1965).
‘Oudste familie van Nederland
Vanmiddag om half zes begint aan de Speulhofsbaan in HorstMeterik een reünie van wat wellicht de oudste familie in Nederland
kan worden genoemd. Pater van Rengs, die met Pasen zijn eerste
mis in Meterik heeft opgedragen, heeft namelijk de acht oud-ooms
en de enige oud-tante van moeders kant uitgenodigd voor een
koffietafel in zijn ouderlijk huis. Deze negen familieleden tellen
samen 718 jaar. Zij zijn de kinderen uit het in 1876 gesloten huwelijk
tussen Pieter Jan Kleuskens uit Sevenum en Anna Maria Van de
Ven uit Venray.
P.J. Kleuskens werd in 1846 geboren, zijn vrouw twee jaar later.
Peter Hubertus werd op 21 juni 1877 geboren. Hij is de grootvader
van de neomist Van Rengs. De jongste, Lodewijk Hubert Kleuskens,
is van 3 juni 1893. De enige dochter van het echtpaar KleuskensVan de Ven werd in 1878 geboren en woont momenteel in Gemert
als de weduwe Maria Hendrika Nelissen-Kleuskens. Alle andere
„kinderen" wonen nog in Horst. Hun gemiddelde leeftijd is tachtig
jaar. Een hunner, de in 1887 geboren Renier H. Kleuskens heeft
reeds 67 kleinkinderen, waarvan het laatste maandag is geboren.’
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Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag. Houd dit weekend vrij.
Meer info volgt.
31 mei/1/2 juni Jeugdtoernooi
7 juni
Seizoensafsluiting
15 juni
FamilieVriendenToernoei

Kantinediensten
16-05
18-05
23-05
25-05
26-05
26-05
30-05

Toon en Emiel Peeters
Geert
Toon en Jop Ramaekers
Leon
Annie, Elle, Fenne en Pieter
Wouter Hermans
Wiel en Kirsten

Senioren
Programma
Datum
16 mei
19 mei
19 mei
19 mei
19 mei
22 mei
26 mei
26 mei
26 mei
26 mei
30 mei
30 mei
2 juni

Tijd
19:30
14:30
12:00
10:30
09:30
19:30
14:30
12:00
10:30
10:00
12:00
10:30
10:30

Thuisteam
Meterik 4
Stormvogels 1
Hegelsom 2
SVOC’01 3
Wittenhorst 8
Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 2
Meterik 3
Hegelsom 4

Uitteam
EWC’46 3
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
SV Venray 12
BVV’27 1
Blerick 3
Sparta’18 6
Leunen 4
SV Venray 5
SV Oostrum 5
Meterik 3

Meterik de mindere van kampioen FCV
Op zondag 12 mei speelde Meterik op sportpark De Vonckel tegen de terechte kampioen FCV.
De mannen uit het Ven waren gedurende grote delen van de wedstrijd sterker en wonnen zeer
verdiend met 0-1.
Nadat Meterik voor de aftrap een bos bloemen cadeau had gegeven aan de kampioen, liet FCV
zien dat zij deze middag geen cadeaus wilden geven. Ze speelden fel op de man en zochten met
veel beleving de aanval. Maar omdat zij legio kansen misten hield Meterik met het nodige geluk
stand. De groen-witten leken vlak voor rust zelfs op voorsprong te komen. Brent la Crois kwam vrij
voor de keeper maar zijn inzet ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal.
In het begin van de tweede helft leek FCV de overwinning alsnog naar zich toe te trekken, maar
weer stond hun vizier niet op scherp. Meterik bood vervolgens steeds beter tegenstand maar kon
niet echt gevaarlijk worden.
In de 75e minuut besliste FCV toch de wedstrijd. Na een snelle uitval scoorde Luuk van Veghel al
dan niet vanuit buitenspel positie de verdiende 0-1.
Voor Meterik is het belangrijk om in de laatste 2 wedstrijden weer te gaan scoren, zodat ze met
veel zelfvertrouwen aan de nacompetitie kunnen beginnen!

Jeugd
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Uitslag 8-5-2019:
Bekerwedstrijd
NWC JO19-3 ST America/Meterik JO19-1

Uitslag
0–2

Uitslag 9-5-2019:
ST America/Meterik JO13-1

Uitslag
2–2

SV Venray JO13-3

Uitslagen 11-5-2019:
ST America/Meterik JO19-1 Baarlo JO19-1
Ysselsteyn JO17-1
ST Meterik/America JO17-1
SV Venray JO15-5
ST Meterik/America JO15-1G
ST America/Meterik JO11-1 ST Sporting S.T./SVEB JO11-1
ST America/Meterik JO11-2 EWC’46 JO11-2
ST Sporting S.T./SVEB JO9-1 ST Meterik/America JO9-1G
SVOC’01 JO9-1
ST Meterik/America JO9-2G
Blerick JO8-3 ST Meterik/America JO8-1
S.V. Oostrum JO8-2 ST Meterik/America JO8-2

Uitslag
9–0
2–2
2–2
4–5
3–3
4–4
4–7
4–3
2–8

Programma 16-5-2019:
ST America/Meterik JO19-2

Tijdstip
19.30

ONDO JO19-2

Programma 18-5-2019:
ST SV United/BVV’27 JO19-1 ST America/Meterik JO19-1
Wittenhorst JO19-4 ST America/Meterik JO19-2
ST Meterik/America JO17-1 ST SV United/BVV’27 JO17-2
ST Meterik/America JO15-1G Ysselsteyn JO15-1G
Belfeldia JO13-1
ST America/Meterik JO13-1
Sportclub Irene JO11-2
ST America/Meterik JO11-1
Sparta’18 JO11-1G ST America/Meterik JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G FCV-Venlo JO9-2
ST Meterik/America JO9-2G Sparta’18 JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
Venlosche Boys JO8-4
ST Meterik/America JO8-2
Venlosche Boys JO8-5
ST Meterik/America JO7-MP Locatie Kronenberg

Tijdstip
15.00
14.45
14.30
13.30
11.30
08.45
11.00
10.45
10.45
09.30
09.30
10.00
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Programma zondagmiddag!
Beste dorpsgenoten,
Tijd voor het programma op zondagmiddag! Rond de klok van 12
uur beginnen we met het inmiddels traditionele platz toepen.
Aansluitend vindt vanaf 14.30u het middagprogramma plaats
waarin we de samenwerking opgezocht hebben met ons 5x11
jubilerende JCM. Tijdens deze middag is er aandacht voor hun
jubileumweekend in november en is er een heus KISTJESBAL!
Lol, plezeer en vurral vul kwats…beej ut Mieterikse kistjesbal. Aas opwermer noar ut JCM 5x11
jubileum weekend vaan 15 tot en met 17 november. Hedde un goj mupke, stirk verhaal of un
neuzel liedje? Da moogde gej efkes ow moment pakken beej ut kistjesbal. Onder begeleiding
vaan gojje meziek en onderbroake door en buut mog iederien zien zegje doan op deze middag.
Tussen 14.30 en 16.00 oor is jong en ald welkom um der enne gezellige middag vaan te
maken. Dus trek ow stoute schoon aan, stap op ut kistje en griep deen microfoon.
Zondaag 14 juli met de Meterikse kermis in de fiesttent.
De meziekale umliesting vaan de zondagmiddaag is in hande va ‘NUATH’ oftewel Neet Um Aan
Te Huure! Onder de Mieterikse carnavalsvierders behoft dit muziek- en joeksensemble eigelijk
ga gen toelichting. Op zien Venles: NUATH besteit oét zo’n 20 muzikante met ein traditionele
bezetting van slaagwerk, träöte, schuùve, tuba’s, baritons, alt-sax en ein sousafoon. Ze meine
zich te ónderscheide door en 2-stummige zang, gebroek van ein drumstel en accordeon. Het
motto: Alles kin! Het rippertwaar besteit veurnamelik oét Limburgse hits van Beppie Kraft,
Rowwen Héze en de Schintaler, aangevöld met nummers van o.a. Die Bläck Fööss, Die
Höhner, maar auk Micky Krause, Tim Toupet, Avicii, Status Quo en de Rolling Stones. Anders
dan beej o.a. joekskapelle waere de optraejes met zang versterk. De van oorsprong Venlose
band traejt met name tiejes de vastelaovend op in Limburg en Duitsland. Aanspraekende
optraejes haet NUATH jäörliks beej o.a. Jocus, de Boetegewoeëne Boetezitting, en wuuërt d’r
aevel ouk in de ganse provincie Limburg opgetraoje en nou dus ok vur het iers oppe Miëterikse
Kermis 2019
Na de loterij is het aan de Party Criminals om de zondag af te sluiten.
Tot ziens op 12, 13, 14 en 15 juli!
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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 – 06 2733 8079
Alvast hartelijk dank namens de werkgroep ‘5x11 jubileumboek Meulewiekers Meterik’

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!! WIJ GAAN DOOR WAAR
ANDEREN STOPPEN!!!!
Gazania’s dahlia’s
€ 0,50
Begonia’s petunia’s
€ 0,30
Geraniums vanaf
€ 0,50
Hang surfinia’s grote pot
€ 1,00
Million Bells ACTIE
€ 0,50
Enz. enz. enz. enz. enz. enz.
Meer dan 200 soorten zomerbloeiers

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.
Lorbaan 12A veulen.
Open ma/vr 9:00 t/m 19:00
Zaterdags 9:00 t/m 18:00
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Dorpsraadvergadering
Donderdag 16 mei a.s. om 20.00 uur vindt de openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens
plaats. In deze vergadering gaan we o.a. het bezoek van onze nieuwe burgemeester aan Meterik
voorbereiden. Daarnaast geeft Thijs Wagemans een presentatie over de verbouwplannen van het
MFC.
Ook bespreken we de laatste ontwikkelingen uit de verschillende werkgroepen.
U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Vragen, maar u kunt de vergadering niet bijwonen? Neem gerust contact op met de dorpsraad via
info@dorpsraadmeterik.nl.

Actualiseren van de perspectievennota 2017.
In de ‘Perspectievennota’ worden de belangrijkste ontwikkelingen betreffende accommodaties
voor de komende jaren per dorp beschreven. Hierin wordt ook aangegeven wat sinds 2017
gerealiseerd is.
De dorpsraad heeft de taak op zich genomen om bij verenigingen en organisaties, die hier
genoemd worden, naar de actuele stand van zaken te informeren.
Nieuwe plannen worden ook opgenomen in de nieuwe perspectievennota.
De punten die voor Meterik in nota 2017 beschreven staan zijn:
*
Het klooster verbouwen tot nieuwe basisschool ‘Onder de Wieken’.
*
Herbestemming zoeken/realiseren van het terrein waar voorheen de basisschool
gehuisvest was.
*
Verbeteren van de exploitatie van het MFC ‘De Meulewiek’.
*
Realiseren van een toekomstige binnensportaccommodatie voor de volleybalvereniging,
z.s.m. na de fusie met de volleybalverenigingen uit Hegelsom en America.
*
Realiseren van een buitensportaccommodatie voor de voetbalvereniging, dit ook in het
kader van de fusie met voetbalvereniging America en samenwerking met de tennisclub uit
America.
Zodra plannen concreet worden en men aan de slag wil, komen de financiële kaders erbij. Wat
mag of wat gaat het kosten? Zodra een plan definitief is wordt er ook een planning gemaakt en
dan kan men aan de slag.
Tot op heden is de nieuwe basisschool gerealiseerd. Met de andere onderwerpen zijn diverse
werkgroepen bezig. Met name het realiseren van de sportaccommodaties zal nog veel overleg,
energie en financiën vergen.
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Chaos en koekjes
Het ultieme Moederdagcadeau, wat zou dat toch zijn? Bloemen, parfum,
een zelfgemaakte tekening, een tegoedbon? Nee, dat is het niet.
Misschien een dagje rust, even geen gezeur, zowaar eens een dag
zonder opruimstress. Ja, dat moet het haast wel zijn voor moeders. En
wat doe je dan als ideale huisman/-vader op de ochtend van
Moederdag? Juist ja, om 07.00 uur opstaan en om 08.00 uur gaan
fietsen. Voilà, daar is de win-win situatie en beide partners tevreden!
En zo vertrokken er op deze koude 12 mei maar liefst 6 A-mannen en
1 B-man voor het eerste rondje van een uur. Bij Sevenum, daar was
het blijkbaar Vaderdag, kwam een dame opeens uit het niets van
rechts aangerend. Met een vriendelijke smile, vermoedelijk
gecharmeerd van al dat mannelijk ‘oud schoon’ uit
Meterik, werden de wielrenners toegezwaaid.
Wellicht had ze beter op de weg kunnen letten want dat was beslist beter
geweest voor haar enkeltjes…. Vlak voor terugkomst in Meterik raapte het 7koppige peloton omstreeks 08.55 uur de Nightrider op, die op weg was naar het
vertrekpunt aan de kerk. Hij schrok zich kapot toen het elektronische
snelheidsbord op de Speulhofsbaan maar liefst 31 km/h uur aangaf. Een korte
blik op de fietscomputer….hier klopt iets niet, zo hard gaat het normaal toch niet
? Dit zou meteen de voorbode zijn van een chaotische B-rit.
Daar ging vandaag eigenlijk niets volgens protocol. Het was meer zoiets als het
verhaal van de 10 kleine negertjes. Gestart met 10 man, toen waren het er
opeens maar 9 en op een gegeven moment nog maar 8. Hoe ze uiteindelijk
weer met 10 man hebben kunnen eindigen wordt momenteel nog nader onderzocht...(?) Dan was
ook de ingeplande pauzeplaats gesloten. Lieke Martens was wederom niet thuis -haar moeder
woont blijkbaar inmiddels ook in Barcelona- dus dan maar door naar Aijen. In de lokale dorpskroeg
waren alle tafels reeds opgedekt voor Moederdag, daar waren de B-krukken niet bepaald welkom.
Een plaatsje buiten op het terras was het enige alternatief en daar werd, weliswaar mokkend,
dankbaar gebruik van gemaakt.
De A-groep vertrok om 09.00 uur met 14 man richting Boekel. Deze traditionele ‘koekjestocht’ staat
ieder jaar minimaal één keer op het programma. Naast een goede bak
koffie worden de bezoekers
getrakteerd op koekjes uit de
ouderwetse blikken trommel.
Kastelein Joep houdt van
tradities en die worden steevast
sinds 1986 in stand gehouden.
Dat de technologische revolutie grotendeels aan Brabant voorbij is
gegaan wisten we in Limburg natuurlijk al lang, maar dat men daar nog
steeds geen smartphones kent?
Op dringend advies van de Wearkel en Coppi, beiden autodidact op het
gebied van meteorologie, werd de terugreis sneller ingezet dan gehoopt. Er was regen voorspeld
en daar zat niemand op te wachten. Met een subiet tempo en een briesje op de rug ging het rap op
heem aan. De regen werd niet meer gezien maar nat geworden zijn we wel. Met dank aan een
Brabantse boer die zijn akkers aan het verkoelen was. Vanaf de nertsenfarm werd de eindsprint
aangetrokken. De veearts had pech en werd met een lekke band alleen achtergelaten, tja die was
toch bijna thuis. Weer bij de stamkroeg in Meterik aangekomen werd unaniem besloten om alle
moeders nog even wat extra rust te gunnen. ‘Werken aan de goesting’ noemen ze dat.

Spreuken over geluk:
Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen.
Een rijk leven is een verzameling van kostbare momenten.
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Pools stembureau in MFC de Meulewiek op 26 mei
Op zondag 26 mei is er in MFC De Meulewiek een stembureau voor Poolse
inwoners. Tussen 7.00 en 21.00 uur kunnen zij daar hun stem uitbrengen op een
Poolse kandidaat voor het Europees Parlement. Naast de Poolse ambassade is
dit de enige plek in Nederland waar Poolse staatsburgers kunnen stemmen. Ook
Poolse inwoners buiten de gemeente Horst aan de Maas kunnen in Meterik
terecht.
De Poolse Ambassade benaderde de gemeente Horst aan de Maas, om hier
een stembureau te openen. Burgemeester Ryan Palmen begrijpt dat: “In
Meterik, in heel Horst aan de Maas én in onze regio wonen veel Poolse arbeidsmigranten. Meterik
is dus een mooie centrale plek. We heten kiezers van harte welkom om hier hun stem uit te
brengen.”
Poolse staatsburgers in Nederland kunnen kiezen of ze op 23 mei op een Nederlandse kandidaat
stemmen of op 26 mei voor een Poolse kandidaat. Om op 26 mei te kunnen stemmen, moeten ze
zich laten registreren bij de Poolse autoriteiten.
Verkeer en parkeren
Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen hun stem uit komen brengen. Verkeersregelaars leiden
het verkeer in goede banen. Stemmers kunnen parkeren rond de gymzaal en rond de kerk. Bij
grote drukte wordt het verkeer doorgeleid naar een parkeerterrein langs de Crommentuijnstraat.

Het verschil tussen gevers en nemers:
nemers eten beter, gevers slapen beter.
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Vanaf maandag 20 mei is het zover: dan start voor groep 7/8 de E-waste
race! Het laatste thema in de bovenbouw heeft te maken met
duurzaamheid: wat is er dan mooier om de kinderen ook ZELF hun steentje
bij te laten dragen aan een duurzamere wereld? Tijdens de E-waste race
nemen scholieren uit groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op om e-waste,
(kleine) elektronische apparaten, uit de wijk in te zamelen. De school die het
meeste inzamelt wint een fantastische schoolreis voor de hele klas.
Door mee te doen aan de E-waste Race leren onze leerlingen al doende over het recyclen van
elektronische apparatuur. Volgende week krijgen de kinderen van groep 7/8 eerst een interactieve
les op school vanuit de organisatie. Waar kun je bijvoorbeeld je elektronische apparaten inleveren?
En wat is de impact van e-waste? Tegelijk gaan de scholieren in de praktijk aan de slag door
binnen de wijk in te zamelen en leveren ze zo een belangrijke bijdrage aan de recycling van
waardevolle materialen. Bovendien wordt inzamelen een stuk makkelijker voor de buurtbewoners
van onze school!
De inzamelperiode loopt van maandag 20 mei t/m vrijdag 14 juni. Heeft u thuis of in uw omgeving
dus elektronisch afval (denk aan een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler)? Lever
het de komende periode op school in, dan steunt u groep 7/8 met de inzameling!
Voor meer informatie,
neem een kijkje op de site van de E-waste Race: https://www.ewasterace.nl/over-ewaste-race.

Is de stap naar een heel nieuw tuinontwerp misschien nog te
groot?
Zou je de ergernissen in je tuin wel eens met me willen bespreken?
Tuincoaching is een kleine eerste stap om je ergernis om te buigen
naar meer tuinplezier.
Wat gaat mijn tuinconsult je opleveren?
•
•
•
•
•
•

We bespreken de knelpunten en de mogelijke oplossingen
Je kunt al je tuinvragen aan me stellen
Je kunt meteen aan de slag met mijn tips
Je krijgt weer nieuwe ideeën voor je tuin
Je kijkt weer met plezier naar je tuin
Je krijgt weer zin om in je tuin bezig te zijn

De kosten voor een tuinconsult van een uur zijn € 99,95 (geen reiskosten in Meterik)
Een consult aanvragen kan op yolande@puretuinbeleving.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan mag je me bellen op 077 398 1689
Mijn gratis tuintips kun je ook op mijn Facebookpagina ‘Pure Tuinbeleving’ lezen.

15

VC Trivia buitentoernooi 2.0
Volleybalclub VC Trivia organiseert dit jaar de 2de editie van het
buitentoernooi. Het eerste jaar was een groot succes en vond plaats op
sportpark Erica in America. Dit jaar barst de strijd 22 juni los op sportpark
De Vonckel in Meterik. Om 10.00 uur wordt het toernooi gestart met de
jeugdteams. Voor vrienden, familie en buren begint het toernooi om 15.00 uur. Een team
bestaat uit minimaal 6 spelers. Zin om je volleybal skills te komen tonen? Je kunt je nog
opgeven tot 7 juni via de website van VC trivia. Aansluitend wordt de avond afgesloten door DJ
Berleaux.
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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 mist te veel kansen en verliest
Na twee weken rust gingen de dames van Oxalis zondag 12 mei op weg naar Schijndel om te
spelen tegen Celeritas/Avanti 1. De vorige keer nam Celeritas/Avanti de punten mee naar huis, het
was nu aan de dames van Oxalis om dit te doen.
In het begin van de wedstrijd wisten beide ploegen de korf meteen goed te vinden. Zo ging het de
eerste minuten gelijk tegen elkaar op. Na 4 minuten spelen stond er een gelijkspel van 2-2 op het
scorebord. Naarmate de eerste helft vorderde werd het voor Oxalis steeds lastiger om de kansen
af te maken. De dames van Oxalis wisten de mooiste kansen te creëren, maar het afronden
hiervan was heel erg lastig. De dames uit Schijndel daarentegen wisten de korf wel een aantal
keer te vinden, waardoor Oxalis met een stand van 5-2 de rust in ging. Trainer/coach Jan Wielink
gaf aan dat het heel belangrijk was om fel de duels aan te gaan en de rust te pakken en
vertrouwen te hebben om de kansen ook af te maken. Vol goede moed ging Oxalis de tweede helft
in. Celeritas/Avanti wist de score te openen en kwam op 6-2. Oxalis wist vervolgens snel na elkaar
twee keer te scoren, waardoor ze hoop op de overwinning bleef houden. Helaas bleven de dames
in de rest van de tweede helft te veel kansen missen, waardoor het verschil steeds groter werd.
Celeritas/Avanti bepaalde de eindstand op 11-7.
Zondag 19 mei spelen de dames van Oxalis om 12.00 uur de lokale derby tegen de koploper
Melderslo 1 op sportpark Wienes in Hegelsom.

KangoeroeKlup Training 18 mei
Op zaterdag 18 mei 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?
Kom zaterdag dan naar het sportpark of stuur een mail naar info@svoxalis.nl.

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 vanaf 19.00 uur kantine Sportpark Wienus
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl.
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

Regeldruk
Het CDA Horst aan de Maas heeft een werkgroep ‘Regeldruk’ opgericht. Ze willen actie gaan
ondernemen zodat verenigingen en organisaties ontlast worden in regeldruk en oplopende kosten
en zo het plezier weer terugkomt in het organiseren van een evenement of activiteit voor de
gemeenschap.
In een eerste bijeenkomst willen ze van verenigingen en organisaties weten wat er speelt, waar
kansen liggen en uitdagingen, zodat dit meegenomen kan worden bij het opstellen van het nieuwe
evenementenbeleid van Horst aan de Maas.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 5 juni a.s. om 20:00 uur in Zaal de Lange,
Wilhelminaplein in Horst. De zaal is open vanaf 19:30. Met het oog op de voorbereidingen voor
deze avond worden verenigingen die deze bijeenkomst willen bezoeken, verzocht om zich vóór 25
mei a.s. aan te melden: mail naar dannyvanhees@cda-hadm.nl of bel 06-53250028.
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Meterikse Motortocht 2019 (voorjaar)
Zondag jl. werd met een frisse voorjaarswind de ‘kratermeren-route’ gereden.
Door verschillende omstandigheden waren er slechts 5 gegadigden voor deze tocht, doch dit
mocht de pret niet drukken.
Nadat we eerst de nodige kilometers snelweg gereden hadden konden we in Cochem beginnen
aan deze tocht.
De Eifel, toch al bekend vanwege de schitterende omgeving, deed zijn naam weer alle eer aan.
Prachtige bochten en uitgestrekte panorama's vielen ons dan ook ten deel.
Ook deze tocht is zeer zeker de moeite waard om nogmaals te rijden.
Het totale aantal km (546!) is waarschijnlijk ook debet aan de lage opkomst en het is zeer zeker
het overwegen waard om in de toekomst routes te plannen, waarin zoveel mogelijk snelweg
vermeden wordt.
Met de najaarstocht in het vooruitzicht zullen we hier zeker rekening mee gaan houden en dit
zal ongetwijfeld in de smaak vallen bij de vele Meterikse motorliefhebbers !!
See you !
Café
Kleuskens

Heerlijke asperges, vers van eigen
land! Ook geschild.
Wij verkopen ook verse
aspergesoep en aanverwante
producten.

Openingstijden : Ma t/m Vrijdag 9.00 uur-18.00 uur
Zaterdag : 9.00 uur – 17.00 uur
www.aspergeboerderij-friesen.nl

Adres : Matthiasstraat 11
5811AN Castenray
Tel: 0478-571364 Gsm: 06-53651456

Vanaf woensdag 15 mei zijn onze asperges ook te koop bij café Kleuskens
Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 18 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur
Piet en Stien Hermans - Reijnders ( jaardienst)
Zaterdag 25 mei, 6e zondag van Pasen, 19.00 uur
Lectoren:
18-05: Margriet Hendriks
25-05: Piet Kuenen

Acolieten:
18-05: Jan Philipsen
25-05: Theo v. Rens

Collectanten:
18-05: Piet Colbers
25-05: 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. 077 398 1416
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.
Bijbelstudie
Vanuit het parochiehuis te Sevenum vindt een bijzondere reis plaats: een reis door de Bijbel.
We vervolgen onze reis door de Bijbel op donderdag 16 mei om 19.30 uur in het parochiehuis
in Sevenum. Je kunt je voorbereiden door de volgende teksten te lezen: Hand. 14,21-27 Ps. 145
Apok. 21,1-5a Joh. 13,31-33a.34-35. Dit zijn de teksten van zondag 19 mei, zondag van de
Oosterse kerken. Uiteraard zal Kapelaan Pierik ons hierin weer voorgaan.
Wil je je meer verdiepen in het geloof, tekst en uitleg krijgen over de teksten die in de kerk gelezen
worden, kom dan ook naar de Bijbelstudie in het parochiehuis. Iedereen is van harte welkom.
Voor in de agenda:
Zondag 9 juni, 11.00 uur: viering van de 1e heilige Communie
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