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Het Meteriks weer door Jos van der
Sterren
Juli haar broeierige dagen,
worden gevolgd door donderslagen
De totale neerslag in juni is 60 mm.
De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt 22,3°C en de
gemiddelde minimumtemperatuur 13,6°C.
Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 69,1 mm en dat op 10 neerslagdagen.
In juli mogen we genieten van gemiddeld 192 uren zonneschijn.

Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Samen te wandelen/koffie drinken
Samen naar de dokter te gaan
Computer ondersteuning

Vervoer
Boodschappen doen
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Gewoon een praatje te maken

Kortom, U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.
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Telefoon: 077-3980281
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t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-mail
melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2019
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
1 pagina
€ 27,50
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
⅓ pagina
€ 11,50
¼ pagina
€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
voorwerpen gratis.
Aanleveren kopij:
Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur.

Meulewiekagenda vanaf 4 juli 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juli:
Za
Ma
Vr
Za
Ma
Do
Za

06:
08:
12:
13:
15:
25:
27:

Augustus:
Ma
05:
Wo
07:

Za
Zo
Ma
Ma
Do
Za
Ma
Vr
Za

10:
11:
12:
19:
22:
24:
26:
30:
31:

t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp
KBO kienen 13.30 uur
t/m maandag 15 juli Miëterikse kermis
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur

KBO wandelen 13.30 uur
- Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer
- KBO bedevaart Kevelaer 09.30 uur
- Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur
KBO kienen 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen
RKSV Meterik jubileumweekend
RKSV Meterik jubileumweekend

September:
Ma
02:
KBO wandelen 13.30 uur
Di
03:
KBO excursie dahliakweker 14.00 uur
Do
05:
KBO knutselen 13.30 uur
Vr
06:
KBO eetpunt 18.00 uur
Zo
08:
Vrouwen samen sterk dauwtrappen
Ma
09:
KBO kienen 13.30 uur
Za
14:`
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Zo
15:
Zanglust H. Mis opluisteren Griendtsveen 11.00 uur
Ma
16:
KBO wandelen 13.30 uur
Wo
18:
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur
Do
19:
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur
Di
24:
Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje
Za
28:
- JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
- Meriko Vocaal concert 20.00 uur
Oktober:
Do
03:
Vr
04:
Zo
06:
Ma
Wo
Za
Ma
Di

07:
09:
12:
14:
15:

KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt
- Zanglust koffieconcert 10.30 uur
- Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO kienen 13.30 uur
KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur
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Kampen
•
•
•
•

Gezamenlijk kamp
Plekband
Bad Boys
Coole JN Bende

: aanstaande zaterdag, 06-12 juli.
: 18-22 juli (eindkamp)
: 3-10 augustus (eindkamp)
: 10-17 augustus

Het beloven weer supergezellige kampweken te worden. In het kampboekje
staat alle informatie die van belang is. Mochten er nog vragen zijn, stel deze
dan gerust aan de leiding.
We wensen iedereen heel veel plezier.
Zaterdag 12 juli arriveert de vrachtwagen, met bagage van het gezamenlijke kamp, rond
13:00/13:30 uur bij de blokhut. Mocht je in de gelegenheid zijn om de vrachtwagen mee leeg te
maken? Heel Graag!! We zien je wel verschijnen. Alvast bedankt.

Data gezamenlijke kampen
•
•

2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de
zomervakantie)
2021 → 24 – 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie)

Stafbarbecue
De stafbarbecue vindt op 23 augustus a.s. plaats. We gaan dan gezellig barbecueën.
Binnenkort meer informatie hierover.

Start nieuwe groep
Hallo jongens en meisjes van groep 3 (na de zomervakantie zitten jullie in groep 4).
Na de zomervakantie zullen we gaan starten met de groepsavonden; deze
vinden plaats op de donderdagavond van 18:30 tot 19:45. Naast actief en
creatief bezig zijn, zijn er activiteiten zoals een weekendje weg, een
gezamenlijk kamp dat in de zomervakantie is en natuurlijk leuke activiteiten
tussendoor zoals pietenjacht en een weekendje weg.
De leiding heeft er zin in.
Heb je je nog niet aangemeld, of twijfel je nog omdat je niet weet of JongNL iets voor jou is, laat
het ons dan weten, dan mag je een aantal keren komen ‘proefdraaien’ tijdens de groepsavond.
Verdere vragen, stel ze gerust! info@jnmeterik.nl.

Oud Papier Actie (OPA) en Oud Metalen Actie (OMA)
JongNL Meterik verzorgt in Meterik de Oud Papier Actie (OPA) en Oud Metalen Actie (OMA).
Hiermee kan onze vereniging een centje bijverdienen waardoor de contributie laag gehouden kan
worden. Dit gebeurt mede door de inzet van vele externe vrijwilligers, waarvoor onze dank!
OPA → is elke 4e zaterdag van de maand (tenzij anders aangegeven op de kalender van de
gemeente Horst aan de Maas). De actie start om 14.00 uur. Het verzoek om het oud papier netjes
gebundeld aan de weg klaar te zetten.
OMA → is elke 4e zaterdag van de oneven maand. De oude metalen en elektrische apparaten
(alles waar een ‘stekker’ aan zit) mogen van 13.00 tot 15.00 uur ingeleverd worden op de
parkeerplaats van het sportpark. Bij de container staan twee vrijwilligers klaar om u te helpen. Er
worden normaal gesproken geen oud metaal en elektrische apparaten huis aan huis opgehaald.
Heeft u over bovenstaande een vraag, stel hem gerust! info@jnmeterik.nl.
Bestuur JongNL Meterik.

Staflid of vrijwilliger bij JongNL Meterik iets voor jou?
Onze vereniging draait voor 100% op vrijwilligers. De groepsavonden worden begeleid door onze
eigen stafleden. Daarnaast zijn er nog een heel aantal activiteiten waarvoor we vele vrijwilligers
nodig hebben. Gelukkig mogen wij ons prijzen met de vele vrijwilligers die ons jaarlijks helpen en
hiermee zorgen dat JongNL Meterik kan bestaan!
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Om dit ook in de toekomst te kunnen garanderen en JongNL Meterik een blijvende toekomst te
kunnen geven zijn we op zoek naar jou!
Lijkt het je leuk om een groepsavond mee te draaien of een keer uit te helpen bij een andere
commissie of activiteit. Wil je naar aanleiding hiervan meer informatie? Laat het ons dan weten!
info@jongnlmeterik.nl.
Bestuur JongNL Meterik

JongNL Meterik wenst iedereen
een fijne zomervakantie

’t Krèntje deze week in elke Meterikse brievenbus
’t Krèntje is het dorpsblad voor en door Meterik dat iedere week op donderdag verschijnt.
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken die betrekking hebben
op het reilen en zeilen in Meterik. Enkele keren per jaar wordt het huis-aan-huis bezorgd en leest u
uitgebreide info van de Dorpsverbinders of de Dorpsraad.
Veel inwoners hebben een abonnement voor de papieren of de digitale editie.
Misschien hebt u nog geen abonnement en denkt u na het lezen: “Het lijkt me
leuk om het krantje elke week in de brievenbus of de mailbox te krijgen.”
Dat kan!
Een abonnement vanaf nu t/m december 2019 kost voor inwoners van Meterik € 12,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 6,00 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2019 elke donderdag in uw mailbox.
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
Zodra de betaling bij ons binnen is plaatsen we u op de bezorglijst.
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Fietstocht naar Lago di Ledro in Italië
met Marco en Leon 31 mei 2019 - 23 juni 2019
Dag 14: Wat een mooie dag.☀️
Vanmorgen 06.03 uur werd ik wakker. Opgewonden als ik was moest ik zien of er blauwe lucht
was, zodat ik Leon kon wekken. Helaas was er ochtendnevel en bewolking. Teleurgesteld terug
naar mijn slaapzak.
08.30 uur opgestaan, koffie gezet en pasta van gisteren opgewarmd. Blauwe gaten in de lucht 🙃.
Na een pastaontbijt met ananas komt de campingbaas vertellen dat de Splügelpass voorlopig is
gesloten. Er is een brug in de route weggeslagen. Hij stelt een alternatieve route voor over de
Julierpass. Beetje hoger en 40 km verder. But who gives a f*ck. We voelen ons sterk en ‘t weer
wordt geweldig.
De route is een sprookje, zo mooi. Geweldige wegen met geweldige fantastische vergezichten en
super uitzichten. De klim gaat gedurende 3,5 uur over 2284 meter, waarna een afdaling, waarvoor
ik geen superlatieven kan bedenken. Scherpe serpentines, fiets door verboden tunnels en
langgerekte afdalingen waar we de 85 km/h overschrijden. En dat mét volle bepakking.
Mijn remmen schreeuwen om vergiffenis maar ik ken geen genade.... Pedal damn it!!
Full speed gaat het naar beneden over 1900 hoogtemeters. Glimlach van oor tot oor 😃.
We stoppen regelmatig om de mooie panorama's vast te leggen maar eigenlijk willen we gewoon
afdalen....
Na 96 km camping in Borguonovo waar we twee
flessen wijn meester maken alvorens te douchen.
Beste dag tot nog toe 🤟🏼
Sluit me helemaal bij het verhaal aan van Marco. Wel
nog te vermelden dat hij super soepel naar boven
gaat, met een mooie lichte tred 👍, ik moet iets meer
arbeid verzetten maar kom ook goed boven.
Wel nog ff planken in de sneeuw boven, lekker als
verkoeling na zo’n langen klim.
Verder vertellen de foto’s alles. Ciao 😎

Wind weetjes.
In de bergen heerst een microklimaat. ‘s Ochtends waait er een wind vanuit de bergen het dal in.
Dit noemen we de bergwind. Vanmorgen hadden we dus de eerste uren wind tegen (bergop).
Wanneer de grond en lucht voldoende is opgewarmd wil deze warme lucht opstijgen en waait dus
vanuit het dal omhoog: de dalwind.
In de middag hadden we dus wind mee bergop en toen we over de top waren, sterke tegenwind
met dalen.
We moesten tot 6% dalen, flink mee trappen om snelheid te behouden.
Nadat de lucht begint af te koelen keert de dalwind weer naar bergwind.

Dag 21: De afgrond...
Op onze tweede rust- annex vakantiedag hebben we twee snelle scooters gehuurd.
Omdat ik hard kan fietsen én kan motor rijden, heb ik niet zo'n moeite met het mennen van al dat
motorgeweld. Leon daarentegen moet nog ff wennen, maar al snel gaat het lekker door de bergen
en het verkeer. Nu zijn er hier veel stopgeboden waar we niet zo veel mee op hebben. Bij elk
stopbord zeggen we dan ook " stop.... and go !!"
Hophop gas op die krukas!.
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Na de beklimming van een mooie, steile, bochtige, met fantastische uitzichten doorspekte pas,
staan we stil om wat foto's te maken. We zijn goed een uur onderweg.....
Leon kloot met zijn telefoon en hup.......opeens torpedeert hij zichzelf mét scooter en al de afgrond
in..... Huh?? Denk ik. Hadden we al "go" gezegd?? 🤔😴😲
Ik zet mijn brommer gauw in de berm en kijk naar wat er is gebeurd. Daar ligt arme Leonardo met
zijn scooter 6 meter lager in het gras. De telefoon rechtop houdend en roepend: "hij is niet
gevallen 😅". Ik schiet naar beneden. Bloed op de, toch al rode, brommer en het ding ligt bijna
ondersteboven benzine te lekken. Een explosie is nabij.... Met vereenden krachten kantelen we
het ding rechtop en maken de schade op.
Overal bloed, beetje tranen, stank van
benzine, een afgebroken spiegel, gedeukte
frontbody, kapotte bagagekoffer, wat
krassen en een gekneusde duim..... Na een
kusje d’r op en het weg vegen van de
traantjes (bij Leon van de pijn; bij mij van
het lachen) sleuren we het vehikel traverse
uit de steile afgrond. Gelukkig werkt de
motor nog en helpt mee de zwaartekracht
te trotseren.
Een aantal mtb-ers zien ons worstelen en
schieten te hulp. Met verkrachte eenden
werken we het apparaat moeizaam
omhoog. Boven aangekomen e.e.a.
vastgeknoopt om niets te verliezen, lijkt
technisch alles prima te werken om de reis
te vervolgen.
De stop was lang genoeg....dus go.... ! 😉
We rijden mooie routes door de bergen en bij een pauze bellen we het verhuurbedrijf dat een
spiegel is bekrast: "just to inform you...."
We rijden totaal zo'n 190 km door mooie dalen en over geweldige bergen. Gelukkig gaat alles
verder goed.

Dag 22: De finale!
De laatste dag van ons fietsavontuur is aangebroken.
We brengen om 08.30 uur de tweede scooter terug naar de verhuurder en ontbijten in de haven
van Torbole. Het weer is goed en omdat het kan, nemen we om 10.00 uur een Mojito om te
toasten op een geslaagde reis 🍹.
Via fietspaadjes langs het Gardameer trappen we rustig naar Riva del Garda. Het is een warme
dag en er is veel volk op de strandjes en zonneweiden.
Om thuis (Ledro) te komen moeten we "la Ponale" omhoog. Een oude weg, aangelegd in 18481851 in de steile hellingen, om het Gardameer te verbinden met het Ledromeer.
Sinds 1998 is de weg officieel voor gemotoriseerd verkeer gesloten na de komst van een tunnel.
La Ponale is intens populair bij hikers en bikers vanwege de spectaculaire uitzichten.
We tokkelen rustig omhoog en nemen nog een drankje halverwege, waar een terras is aangelegd.
Eenmaal terug op de camping nemen we een duik in het mooie Ledromeer waarna Leon zijn
spullen pakt. Vanmiddag komt een bikemaatje van Marco, Marc, met de auto en mountainbikes
om samen nog een paar dagen te biken. Leon vliegt morgenvroeg terug vanuit Verona en de
fietsbagage en reisfietsen gaan met de auto mee naar NL.
Om 15.00 uur arriveert Marc, die ons trakteert op een lekker koel biertje😋. We chillen wat en
vertrekken met de auto naar Verona voor onze Opera in de Arena.
De Arena is indrukwekkend en spectaculair. Er is veel politie en dranghekken vanwege de komst
van de Italiaanse president, die vanavond de voorstelling bijwoont. We ploffen neer op een terras
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met zicht op de Arena, direct naast de boulevard waar mensen flaneren om te zien en gezien te
worden. Onze ober Marco is een toffe peer en verstaat onze grappen en speelt handig mee.
We drinken wijn en eten heerlijke maaltijden, terwijl mensen rijen dik door metaaldetector poortjes
de Arena binnen gaan. Wij wachten geduldig af en genieten van de wijn terwijl toeristen en chique
opgedofte paartjes die eerste rang in de Arena zitten. Daar is gepaste avondkleding verplicht. De
heren veelal in zwart-wit. De dames is cocktailjurken en vaak met een extravagant hoofddeksel.
Als de rijen weg zijn sommeert ober Marco ons om te gaan: je moet op tijd binnen zijn voordat de
voorstelling begint. Scherpschutters op de daken en helikopters in de lucht verklappen de komst
van de president. De volledige cast staat op het reusachtige podium en de hele Arena
applaudisseert: zo'n 13.000 mensen zijn binnen. 21.10 uur begint La Triviata.....
Na een indrukwekkend eerste bedrijf, waar Violetta op haar uitbundige verjaardagsfeest de liefde
verklaart aan Alfredo: een groot aanbidder van Violetta, drinken we buiten de Arena nog wat bij
onze ober Marco.
Het tweede en derde bedrijf duren tot 01.00 uur waarna we moe terug naar de auto lopen door de
mooie oude binnenstad van Verona. Allemaal heel indrukwekkend was het vanavond.
Omdat Leon over een aantal uren naar huis vliegt droppen we hem op de luchthaven van Verona
waar hij nog een tukje doet op een bankje.
Marco en Marc rijden terug naar het Ledromeer waar we om 02.30 uur aankomen en moe gaan
slapen. Ondertussen regent het.
Inmiddels zit ik in de trein op weg naar Horst, dus bijna thuis.
Wel nog een lange nacht op het vliegveld gehad, maar dat mag de pret niet drukken.

Sluit me helemaal bij het verhaal van Marco aan. En Marc thanks om helemaal naar Italië te rijden
om onze fietsen en spullen op te komen halen, en de gezelligheid van gisteren😄. Wens jullie nog
een paar mooie laatste dagen. 😄 go go go 🚵🏿♂️👊
Hiermee eindigt een prachtig fietsavontuur van Leon en Marco.
En zo is dat Ciao 😎
Wil je het hele verslag lezen ga dan naar:
https://www.pindat.com/pindata/user/marco-leons.reisdagboek/2019-06-16.
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Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 100
Op 4 juni 1972 werd Jan Peeters als laatste Meterikse neomist tot
priester gewijd.
De wijding vond plaats in de parochiekerk van Meterik waarna
tegelijkertijd de Eerste Plechtige Heilige Mis door Jan werd opgedragen.
Jan werd in de Meterikse kerk door monseigneur Gijsen tot priester gewijd. Naast onze eigen
pastoor Janssen waren ook R. Adriaens, L. Akkermans, R. Salemans en J. Thijssen als priester
aanwezig tijdens deze plechtige viering.
Jan Peeters werd op 25 februari 1946 in Meterik geboren. Na de lagere school volgde hij het
gymnasium en 2 jaar filosofie in Rolduc. Daarna ging hij naar het groot seminarie in Heerlen.
Vervolgens liep hij stage in het ziekenhuis en daarna in de parochie in Tegelen.
Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan in de Onze Lieve Vrouw parochie in Venlo

In 1972 werd besloten dat de collecte bij begrafenissen voortaan bestemd zou worden voor
missen voor de betreffende overledene.

Gratis hondenpoepzakjes gaan verdwijnen
De gemeente Horst aan de Maas stopt 1 juli met het verstrekken van
de gratis hondenpoepzakjes.
De uitdeelpunten waarop nu zakjes kunnen worden gepakt gaan
verdwijnen. Van hondenbezitters wordt uiteraard verwacht dat ze de
hondenpoep blijven opruimen; er wordt gevraagd om zelf voor een
plastic zakje te zorgen.
Volgens de gemeente komen er afvalbakken waar de hondenpoep in
kan worden gedeponeerd.
Het motto blijft: geen poep op de stoep!!
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Voorspeelochtend 30 juni 2019
Afgelopen zondag 30 juni vond op basisschool ‘Onder de Wieken' de jaarlijkse voorspeelochtend
van alle leerlingen van Muziekvereniging Concordia plaats. Zoals elk jaar lieten de leerlingen aan
ouders en andere belangstellenden horen wat ze het afgelopen jaar weer geleerd hebben.
Voor de eerste keer deed daar
ook de blokfluitgroep aan mee.
In mei zijn er 5 leerlingen gestart
met de blokfluitopleiding onder
leiding van Bregje Deckers. Zij
lieten twee liedjes horen en
speelden ook al mee met het
gehele opleidingsorkest. Voor
hen dus een echte première.
Naast de mooie muzikale
klanken werden ook de
diploma's uitgereikt aan de
geslaagden. Dit waren:
Blazers: Anne Tacken diploma
A, Max van Dieten diploma A,
Liza Hesen diploma A en
Christian Cuppen diploma C
Slagwerkers: Luuk Huijs diploma A, Gido Minten diploma A, Stef Teluij diploma A, Joost Litjens
diploma B en Niels Vissers diploma B. Van harte gefeliciteerd.

Als afsluiting
van het
seizoen zijn
we met z'n
allen daarna
nog een
heerlijk ijsje
gaan eten.

Reünie 2020
Muziekvereniging Concordia viert in 2020 haar 100-jarig jubileum.
Onderdeel van het programma zal een reünie voor (oud)leden zijn.
Daarom deze oproep, om in het bezit te komen van foto- en filmmateriaal over Concordia in de
afgelopen jaren.
Foto’s kunnen (met op begeleidend briefje de naam van de eigenaar en toelichting waarop de foto
betrekking heeft) ingeleverd worden bij de fam. Janssen, Houtstraat 7 in Meterik.
De foto’s zullen gescand worden en spoedig retour worden gegeven aan de eigenaar.
Digitaal kunnen foto’s verzonden worden naar mvconcordiameterik@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
De reüniecommissie
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Thema vervoer
Een van de ongemakken van als je ouder of ziek wordt, is dat je veel minder gemakkelijk ergens
kunt komen. Dat kan zo’n grote vormen aannemen, dat je helemaal vereenzaamt. Maar er zijn
vaak meer mogelijkheden dan je denkt. In dit themanummer willen we een aantal mogelijkheden
noemen om je mobiliteit te vergroten. Besproken worden: de invalidenparkeerkaart, de
mogelijkheden van de Omnibuzz, de samen-uit bus, de wensambulance en een praktijkvoorbeeld
hoe je een elektrische driewieler aanvraagt bij de WMO. En natuurlijk kun je met al je vragen
hierover ook bij de Dorpsverbinders terecht.

1.0 Wat is het voordeel van een invalidenparkeerkaart?
Parkeren op een invalidenparkeerplaats mag alleen als u in het bezit bent van een
invalidenparkeerkaart. Deze moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen. Iedereen die zonder
zo’n kaart parkeert, riskeert een boete die kan oplopen tot een paar honderd euro. Daarnaast mag
de gemeente zonder waarschuwing vooraf de auto laten wegtakelen. Wist u dat u met een
invalidenparkeerkaart...
•
•
•
•

•

in de auto van uw keuze kunt rijden? De
kaart is namelijk niet gekoppeld aan een
kenteken, maar is persoonsgebonden.
in veel Nederlandse gemeenten gratis kunt
parkeren op plaatsen waar u normaal voor
zou moeten betalen?
onbeperkt mag parkeren in blauwe zones?
ook mag parkeren op plekken met een
verboden-te-parkerenbord. Dat mag voor
maximaal drie uur, en om die reden moet u
dan wel een parkeerschijf gebruiken.
Uiteraard mag u het overige verkeer niet
hinderen.
in alle landen van de EU terecht kunt?

1.1 Hoe vraag je een gehandicaptenkaart aan?
Je kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Een keuringsarts bepaalt na medisch onderzoek of je voldoet aan de voorwaarden. Is je handicap
indicatie bekend bij de gemeente, dan is een keuring niet nodig.

1.2 Soorten gehandicaptenparkeerkaarten
Als particulier kunt u 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:
•
•

bestuurderskaart
passagierskaart.

1.3 Bestuurderskaart aanvragen
Je kunt de bestuurderskaart aanvragen als je ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter
zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken. Op de bestuurderskaart staat
een hoofdletter B. De bestuurderskaart is persoonsgebonden. Je hoeft dus geen eigen voertuig te
hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Je moet wel een rijbewijs hebben. Heb je bij huis
behoefte aan een invalidenparkeerplaats, dan kan de gemeente dat voor je regelen.
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De kaart kun je aanvragen via de website van de gemeente. Op dit moment
werkt de website niet goed. Beter is het om te bellen en je door te laten
verwijzen naar het team Toegang. Ze zijn van 08.00 - 12.00 uur bereikbaar. De
aanvraag en kaart kosten € 35,50. Die moet je ook betalen als je aanvraag
afgewezen wordt. De keuringskosten bedragen € 115,15.
Heb je een laag inkomen? Dan kun je de kosten misschien terugkrijgen via de bijzondere bijstand.

1.4 Passagierskaart aanvragen
Heb je een handicap en kun je zelf niet rijden? Dan kun je een passagierskaart aanvragen. Met
deze kaart kan jouw chauffeur op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Op de
kaart staat een letter P. De kaart is persoonsgebonden. Je kunt de kaart aanvragen als je ten
minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter
zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig hebt.
Ook kinderen kunnen in aanmerking komen voor een passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde
voorwaarden voldoen.

1.5 De gehandicaptenparkeerkaart
Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Voor een verlenging kun je ook weer
terecht bij je gemeente. Herkeuring is alleen nodig als je medische situatie is veranderd.

1.6 Reizen met openbaar vervoer
Maar, hoe zit het als je met je rolstoel de trein of de bus in wilt? Kan dat? Ja, dat kan.
Voor de bus gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•

De rolstoel is niet groter dan 120 cm lang,
70 cm breed en 109 cm hoog.
Het gezamenlijk gewicht van de rolstoel en
passagier is niet meer dan 250 kilo.
Een scootmobiel mag niet in een gewone
bus.

In de trein mag je wel met je scootmobiel. Maar
ook daar worden eisen aan je vervoermiddel
gesteld:
•
•
•
•
•

De scootmobiel is niet groter dan 150 cm
lang en 85 cm breed.
Het gezamenlijk gewicht van de scootmobiel en passagier is niet meer dan 250 kilo.
De scootmobiel moet zelf in- en uit de trein gereden worden.
Het perron en de stationslift moeten voldoende manoeuvreerruimte bieden.
Als de scootmobiel in de trein overlast brengt of een gevaarlijke situatie oplevert, kan onze
medewerker vragen de trein te verlaten

Speciaal voor begeleiders van mensen met een beperking is er de OV-Begeleiderskaart. Zij
mogen op vertoon van deze kaart gratis meereizen. De persoon die wordt begeleid moet wel zijn
ingecheckt met een OV-chipkaart. Als je recht hebt op een OV-Begeleiderskaart, ontvang je
automatisch een Toegangspas Begeleider. Met deze Toegangspas kan je begeleider de poortjes
op de stations openen. Het is geen vervoerbewijs. Beiden kan je aanvragen via de
spoorwegbeheerder. Zie voor Limburg:
https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/reizen-met-een-beperking.htm
Ben je slechtziend en heb je een blindengeleidingshond. Dan mag de hond voor niks mee als die
een geleidetuig draagt.
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1.7 Handige websites:
Drempelvrij.arriva.nl is de speciale website voor reizigers met een (visuele) beperking met het
drempelvrij keurmerk.
Haltescan.nl is een handige website die van de meeste OV-haltes in Nederland aangeeft hoe
toegankelijk ze zijn. Haltescan is geen Arriva-dienst.
Valys.nl biedt mensen met een mobiliteitsbeperking aangepast vervoer zodat ze buiten de eigen
regio kunnen reizen. Er zijn onder meer voordelige abonnementen. Valys is geen Arriva-dienst.

2. Omnibuzz verzorgt het WMO-vervoer in de gemeente Horst aan de Maas.
Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. Alle onderstaande manieren en vormen kunt u
aanvragen bij de gemeente.

2.1 Collectief vervoer
Heeft u een indicatie voor collectief vervoer? Dan reist u samen met andere reizigers in een bus of
taxi. Dat kan betekenen dat u niet altijd rechtstreeks naar uw bestemming wordt gebracht. Houdt u
daarom in uw planning rekening met een extra reistijd van maximaal 30 minuten.
De totale reisduur van een rit is maximaal de normale reisduur plus 30 minuten. Een voorbeeld:
duurt uw rit normaal gesproken 20 minuten? Dan mag die met de bus of taxi van Omnibuzz
maximaal 50 minuten duren.

2.2 Individueel vervoer
Is het voor u niet mogelijk samen met anderen te reizen? Vraag dan een indicatie voor individueel
vervoer aan bij uw gemeente. Een eventuele begeleider mag wel met u meereizen.

2.3 Direct vervoer
Moet u vanwege uw gezondheid rechtstreeks vervoerd worden maar is het geen probleem om
samen met andere personen te reizen? Vraag dan de indicatie aan voor direct collectief vervoer.

2.4 Kamer tot kamer vervoer
Heeft u de indicatie kamer tot kamervervoer dan haalt de chauffeur u op in uw kamer. U hoeft dus
niet naar de voordeur of een centrale hal te komen. Op de plaats van bestemming brengt de
chauffeur u ook tot in uw kamer. Deze speciale indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente.
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2.5 Voorin
Kunt u samen met andere reizen maar moet u vanwege uw gezondheid voorin de taxi en/of bus
zitten? Ook hiervoor kunt u een indicatie aanvragen.

2.6 Tarieven
Klant met geldige vervoerspas (binnen budget) Regio Noord en Midden Limburg € 0,68 per zone.
Meereizende reisgenoot (zonder vervoerspas). Per zone, per klant € 2,31 per zone.
Meereizende begeleider (medisch, OV-begeleider). Per zone, per klant € 0,00 per zone.
Uw gemeente bepaalt het aantal zones dat u per jaar tegen het lage tarief kunt reizen. De
gemeente geeft de hoogte van het aantal zones door aan Omnibuzz. Wanneer uw zones op zijn,
kunt u contact opnemen met uw gemeente voor eventuele uitbreiding. Ook kunt u na
overschrijding tegen kostendekkend tarief met Omnibuzz blijven reizen.

2.7 Vervoersgebied
Omnibuzz rijdt in heel Limburg, behalve in de gemeente Mook en Middelaar. Vanaf uw
vertrekadres kunt u maximaal 6 zones tegen gereduceerd tarief reizen. Dit zijn 5 reiszones en 1
opstapzone. Als u de centrale belt om uw rit te reserveren, vertelt de telefonist u uit hoeveel zones
uw rit precies bestaat. U hoort dan ook hoeveel u aan de chauffeur moet betalen. Rijdt u op
rekening? Dan hoeft u niets aan de chauffeur te betalen. U krijgt achteraf een rekening
thuisgestuurd.

2.8 Er is een cliëntenpanel
Als je een verbeterpunt hebt voor Omnibuzz, kun je contact opnemen met het clieëntenpanel; hun
mailadres is clientenpanel@omnibuzz.nl.

3.0 De SamenUitBus
De SamenUitBus is er voor mensen die het leuk vinden om samen met leeftijdgenoten op stap te
gaan. Je kunt gaan winkelen, naar de wekelijkse markt gaan, een kopje koffie drinken op een
terrasje of een uitstapje maken naar plaatsen in de regio of over de grens zoals Kevelaer en
Mönchengladbach. Een boottochtje
over de Maas is ook een van de
mogelijkheden.
Het belangrijkste van deze
uitstapjes is de ontmoeting met
anderen. Je bent er even uit en je
legt contacten. Je wordt thuis
opgehaald en teruggebracht.
De organisatie is in handen van vrijwilligers. Zij besturen de bus, zorgen voor begeleiding op de
bus, maken plannen voor uitstapjes, nemen de telefoon aan en verzorgen de administratie. U kunt
uw rollator altijd meenemen.
Maandelijks verschijnt er een programmablad voor de komende maand. Hierin staat vermeld waar
de bus naar toe gaat en wat de kosten zijn. De eigen bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden,
want het project hoeft niet winstgevend, maar wel kostendekkend te zijn.
Voor meer informatie kun je ook terecht bij de Dorpsverbinders.
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4.0 De wensambulance
Een bezoek aan de dierentuin, je pasgeboren kleinkind bewonderen of op zaterdagavond naar het
concert van je favoriete band of zanger. Momenten om van te genieten en die voor velen
vanzelfsprekend lijken. Maar stel dat je ernstig ziek bent en deze momenten niet meer mogelijk
lijken te zijn. Dan staat stichting Wensambulance Limburg voor je klaar.
Stichting Wensambulance Limburg vervult
wensritten voor volwassenen en kinderen die
ernstig ziek, bedlegerig of terminaal zijn. Ondanks
het grote verdriet kan iemand door de vervulling
van een wens weer even genieten en zijn of haar
zorgen vergeten.
De stichting heeft drie ambulances; één speciaal
voor kinderen ingerichte ambulance en twee voor
volwassenen. We beschikken ook over een
brancard met luchtbanden en een elektrische
rolstoel, speciaal voor moeilijk begaanbare terreinen, zoals strand en bos.
Er gaan altijd deskundige begeleiders mee.
Wilt u een wens indienen of kent u iemand in uw naaste omgeving die graag nog een laatste wens
wil (laten) vervullen? Neem dan contact met onze stichting op.
www.wensambulancelimburg.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze wens te vervullen.

5.0 Een praktijkvoorbeeld ‘aanvraag elektrische driewieler in kader
WMO’
Praktijkvoorbeeld voor het aanvragen van een elektrische driewielfiets via de WMO.
Een bewoner van Horst aan de Maas, leeftijd 86 jaar, kon niet meer fietsen op een gewone fiets.
Ze was zeer slecht ter been en kon niet meer op- en afstappen. Ze kon ook niet meer dan 200
meter lopen met een rollator.
Mevrouw had alleen AOW en kon zelf geen driewielfiets betalen. Argument om deze aan te vragen
was omdat zij graag mee wilde blijven doen met
het sociale leven.
Mevrouw reed nog auto en daarom kwam zij niet in
aanmerking voor een driewieler. De aanvraag is
afgewezen.
Tijdens het vraagverhelderingsgesprek werd wel de
mogelijkheid van een invalideparkeerkaart
besproken. Hier is toen wel een indicatie voor
afgegeven.

Na 1 jaar mocht mevrouw geen auto meer rijden. Er is opnieuw een aanvraag gedaan maar nu
voor een scootmobiel. De indicatie is telefonisch afgegeven omdat mevrouw al bekend was bij de
WMO en binnen 14 dagen werd de scootmobiel thuis bezorgd.
Na 8 lessen van de ergotherapie (kan via de basis zorgverzekering) kon mevrouw veilig de straat
op.
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BBQ/afsluitavond gezamenlijk jeugdkader
AVV America / RKSV Meterik
De laatste jeugdactiviteit van het seizoen is een traditie de we gezamenlijk ‘hooghouden’, namelijk
de jeugdleiders barbecue. Als jeugdbestuur willen we daarmee het gehele jeugdkader van
America en Meterik bedanken voor hun inzet voor de jeugd van beide verenigingen. Mooi om te
zien hoe we in de jeugd samenwerken en verenigingen met als gezamenlijk doel onze jeugd met
zo veel mogelijk plezier te laten voetballen. Maar buiten het voetbal draait het ook om dit soort
gezamenlijke informele kader-activiteiten. Onder het genot van een barbecue en de nodige
drankjes werd er door iedereen op deze gezellige zomeravond volop genoten.

Officieel gedeelte van deze avond is het
bedanken van sommige jeugdkaderleden die
(helaas) stoppen en het uitroepen van de
jeugdleider van het afgelopen seizoen!
Dit jaar viel de beurt te eer aan
Pascal Hermans
Pascal bij deze nogmaals gefeliciteerd!
Bij deze tevens een kort dankwoord aan de
activiteitencommissie voor de organisatie van
deze afsluitavond. Verder willen we bij deze
nogmaals iedereen bedanken die het
afgelopen seizoen een bijdrage heeft
geleverd aan het jeugdvoetbal, iedereen
hartstikke bedankt!
Jeugdcommissie AVV America/RSKV Meterik

Oproep jongens/meisjes (5-7 jaar) die graag willen voetballen
RKSV Meterik is altijd op zoek naar jongens en meisjes die graag willen gaan voetballen. Op dit
moment zoeken we nog een paar spelertjes, zodat we aankomend seizoen een mini-pupillen team
(5 en 6 jarigen) kunnen inschrijven voor de Horst a/d Maas competitie. Lekker op zaterdagmorgen
voetballen met leeftijdsgenootjes in de buurt.
Lijkt het jou dus leuk om samen met vriendjes en/of vriendinnetjes te komen voetballen, meld je
dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan via jeugd@rksvmeterik.nl zodat we voor de vakantieperiode
voldoende inschrijvingen hebben en we tijdig kunnen inschrijven.
Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kan men ook telefonisch contact opnemen via 06
2565 3171.

Wij zijn op zoek naar jou…
Binnen het jeugdvoetbal hebben we verschillende vacatures openstaan en zijn we dringend op
zoek naar vrijwilligers voor diverse functies. Mocht je interesse hebben om je in te zetten voor het
gezamenlijke jeugdvoetbal van America/Meterik, op welke manier dan ook, twijfel dan niet langer
en meld je vandaag nog aan.
Voor meer informatie neem je contact op via jeugd@rksvmeterik.nl of telefonisch via
06-53597518, hopelijk tot SNEL!!!
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Oogsttijd 2019
Op zondag 11 augustus worden de rogge en de zomertarwe geoogst.
Van pik en zig tot een moderne combine. Dit zal allemaal te zien zijn.
Ook wordt er die dag een echte korenmijt rechts langs de molen ‘gebouwd’.
In de kapschuur zal een presentatie plaatsvinden van Heemkunde Meterik over het ontstaan van
het Meterikse Veld.
De molen is de gehele dag open en in het bakhuuske zal die dag brood gebakken worden.
Dus 11 augustus tussen 12.00 en 16.00 uur is dit allemaal te zien en te beleven rond de molen.

Vliegeren
Vroeger werd, als het graan van het veld was, door de jeugd op het
overgebleven stoppelveld, de vlieger opgelaten.
Dit willen we weer laten plaatsvinden op 11 augustus rondom de
Meterikse molen.
Op die datum wordt het graan geoogst en is ‘de plak’ beschikbaar voor
de jeugd om te vliegeren.
Als je geen vlieger hebt kun je er zelf een bouwen op woensdag 24
juli vanaf 13.00 uur bij de molen in Meterik. Voor het benodigde materiaal is gezorgd en dit wordt
gratis beschikbaar gesteld. Ook is er technisch advies door ervaren vliegerbouwers.
Kom met je vader of opa naar de molen en bouw je eigen ‘spitse’ of ‘zeskante met zoes’ .
Het benodigde touw om de vlieger op te laten is voor eigen rekening.
Vooraanmelding is niet nodig.
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METERIKSE KERMIS
De leden die na de seniorenochtend mee willen eten
met ‘SCHUUF eens aan’ van de Dorpsverbinders worden verzocht om zich hiervoor aan te
melden, tel: 06-3823 0621 of per mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com. Het bestuur wenst alle
senioren een gezellige kermisochtend.

KIENEN
Maandag 8 juli is er weer kienen met natuurlijk weer 40 prachtige prijzen. Voor € 6,00 speel je
de hele middag mee en maak je een grote kans op een of meerdere prijzen. Aarzel niet en ervaar
ook hoe gezellig een kienmiddag kan zijn. De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open
om 13.30 uur.

FIETSEN
Dinsdag 9 juli gaan we weer fietsen en is er een route van 30 km uitgestippeld met een
tussenstop voor een verfrissend drankje of koffie met vlaai. We vertrekken om 13.30 uur in Meterik
bij de kerk.

SENIOREN FEEST HERINNERING
Het bestuur van seniorenvereniging K.B.O. Meterik wil nogmaals het 55 jarig jubileum op
woensdag 20 november bij de leden en alle 60+ inwoners van Meterik onder de aandacht
brengen om deze middag en avond vrij te houden. Alle 60+ inwoners uit Meterik worden
uitgenodigd om deel te nemen vanaf 19.00 uur aan het avondprogramma, waar een orkest zal
optreden welke zeer bekend is bij alle 60+ ers en garant staat voor een zeer sfeervolle avond tot
22.00 uur. Dit mag je niet missen.
KBO betekent KATHOLIEKE BOND van OUDEREN, maar wij zijn SENIOREN die nog genieten
van de 60+ leeftijd en dit ook laten zien. KBO heeft nog een betekenis en dat kun je laten zien op
het 55 jarig jubileumfeest op 20 november, want KBO betekent ook: KOM BIJ ONS.
Tot ziens.
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‘De Jobokis’ uit Meterik
behaalden de eerste prijs!
Zoals op onderstaande oorkonde is te lezen, behaalden ‘De Jobokis’ uit Meterik in 1963 de eerste
prijs op het ’Concours voor Boerenkapellen en Jeugdorkesten’.

Het concours werd in Hout-Blerick gehouden.
Een prachtig document, maar het levert ook veel vragen op!
Wie waren ‘De Jobokis’ uit Meterik????
Wat speelden zij? Was het een boerenkapel of een jeugdorkest? Wie speelden er in mee?
Wie weet hier meer van?
Heemkunde Meterik is op zoek naar antwoorden. Wie helpt!!
Mail naar info@heemkundemeterik.nl, neem contact op met een van de leden van Heemkunde
Meterik of bel naar 077 398 3812. Alvast erg bedankt voor uw reactie!

Benieuwd wie er vroeger woonden in het Meterikse Veld?
Kom dan maandagochtend 15 juli, tijdens de seniorenochtend op Meterikse kermis, naar de
feesttent op de Speulhofsbaan. Heemkunde Meterik verzorgt een presentatie die om 10.00 uur
begint en ongeveer één uur zal duren. Iedereen is welkom.
Rondom de Meterikse molen ligt het Meterikse Veld, waar al meer dan 800 jaar graan is
verbouwd.
• Wie waren de eigenaren van het Meterikse Veld.
• Wat vertelt archeologisch onderzoek ons over het verleden.
• Hoe zag het Meterikse Veld er uit in de middeleeuwen.
• Hoe ontstonden de eerste Nederzettingen, gehuchten en dorpen.
• Wie woonden en werkten in de loop der jaren op het Meterikse Veld.
Het belooft een boeiende presentatie te worden; er is veel te horen maar ook véél te zien!
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Molenjaar: Molen Eendracht maakt Macht
Sinds de opening van ’t Bakhuuske in mei 2018 is zijn er veel evenementen
georganiseerd in en rondom de molen!
Van platsen tot molenbrood tot pizza. Van alles is er de afgelopen tijd gebakken in
’t Bakhuuske.
Bij de molen is er gezaaid en geploegd, wordt er van alles geteeld en wordt
wekelijks het hele proces van grond tot mond goed in beeld gebracht.
Op kermiszaterdag, 13 juli, is de molen open van 13.30 tot 17.00 uur.
Er wordt van 14.00 tot 16.00 uur gemalen.
In ’t Bakhuuske worden er vanaf 13.30 tot 16.00 uur platsen gebakken.
Koffie, thee en warme chocomelk zijn eveneens aanwezig. Tot ziens!

Film ‘Dit is Meterik’
We hebben in het kader van 800 jaar Horst een korte film over Meterik laten maken door Omroep
Reindonk. Deze film gaat zaterdagmiddag iets na half twee op de Miëterikse Kermis in première.
Komt dat zien!

Fijne zomervakantie!
De dorpsraad van Meterik wenst iedereen een heel fijne zomer toe.
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PROGRAMMA OLS-WEEKEND IN SEVENUM
Nog een paar dagen en dan barst het ‘Oud Limburgs Schuttersfeest’ (OLS) los. Het jaarlijkse
festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen. Het feest
begint om 10.45 uur op het terrein aan de Staarterstraat, de schutterswei, met het welkomstwoord
door de burgemeester van Horst aan de Maas en ontvangst genodigden. Om 11.30 uur vindt de
ceremoniële opening op het paradeterrein plaats, gevolgd door het afnemen van de parade door
de beide gouverneurs, de president en vicepresident van de federatie. Zo rond 12.00 uur zijn de
openingstoespraken in de feesttent met aansluitend een optreden van het Mannenkoor die
Sevensanghers. Na deze ceremonie begeeft een geselecteerde groep zich naar de schietbomen
voor de openingsschoten. Hierna beginnen de terreinwedstrijden en vanaf 13:10 uur gaat de
harmonie zich opstellen voor de optocht, gevolgd door de winnaar van het Kinjer OLS en dan kan
de folkloristische optocht beginnen zo rond de klok van 13:30 uur. De strijd om d’n Um, de
schietwedstrijd begint om 16:40 uur.
Gedurende dag is er volop entertainment voor alle leeftijden. Er is ontzettend veel te zien en te
doen. Er is een kinderdorp voor de kids en er is live muziek tijdens het Schuttersfeest in de
feesttent. De volgende artiesten gaan er een knalfeest van maken: Wir sind Spitze, Judaska,
Rosentaler en Kranekapel. Als je wilt ervaren hoe goed schutters kunnen feesten dan mag je dit
feest niet missen.
De hoofdtoegang tot de schutterswei is op de Staarterstraat en een tweede ingang is in de Steeg.

Wat moet je weten over de optocht?
De route van deelnemende schutterijen start op het OLS-terrein. Vanuit daar lopen de schutterijen
via de Staarterstraat en Peperstraat richting de Markt. Vervolgens over de Raadhuisstraat naar de
Maasbreeseweg tot de Schoutstraat. Vanuit de Schoutstraat naar Den Eigen en via de
Staarterstraat weer terug naar het OLS-terrein. Een groot gedeelte van het centrum van Sevenum
wordt hiervoor op die dag geheel afgesloten voor het verkeer vanaf 09:00 tot 18.00 uur. Op 7 juli
worden er combi-tickets verkocht waarmee je de optocht kunt zien en het OLS-terrein kunt
bezoeken. Deze kaarten kosten 5 euro.

Gratis parkeren dankzij drie sponsoren
Dankzij 3 Sevenumse ondernemers kan dit jaar elke bezoeker gratis parkeren op de
parkeerterreinen rondom het Schuttersveld. In eerste instantie was de organisatie voornemens om
parkeergeld te heffen. Op vertoon van een federatiebewijs was gratis parkeren voor velen al
mogelijk. Met de financiële bijdrage van Verhaag parket en afbouwprojecten, Bad en Keuken
Design en Salet Woonidee, is het nu mogelijk voor de organisatie om verder geen onderscheid te
creëren en iedereen gratis te laten parkeren tijdens de evenementen voorafgaand aan en tijdens
het OLS in Sevenum op 7 juli. Iets wat zonder deze extra sponsoring niet mogelijk was geweest.
Voor het OLS zijn een aantal parkeerterreinen ingericht op de Staarterstraat en in de Steeg. Zie
hiervoor de bewegwijzering. Tevens bevinden zich hier ook de mogelijkheden om de fiets te
stallen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk met de fiets of als het kan te voet komen, dat is
natuurlijk ook het beste voor het milieu. Parkeren binnen de optochtroute is op die dag niet
mogelijk en in de aangelegen straten niet wenselijk. Op zondag 7 juli geldt dan ook een
wegsleepregeling. Deze routes moeten namelijk toegankelijk blijven voor eventuele hulpdiensten.
Met de mensen die voor hun werk in het genoemde gebied aanwezig moeten zijn met of zonder
auto’s zijn alternatieven geregeld. Zij hebben hierover persoonlijk een brief ontvangen.
De routes en bijbehorende plattegronden zijn ook terug te vinden op de website van het OLS.

En ook zeker niet vergeten!
Feestavond ‘Gebrouwen in Limburg’ op 5 juli, de feesttent is open vanaf 19.00 uur. Op het
moment van schrijven zijn er nog kaarten te koop. De speciale open lucht editie van de Heilige Mis
‘Te Midde van de Velde’ op 6 juli is volledig uitverkocht. Als je een kaartje hebt kunnen
bemachtigen dan zien wij je graag om 18.00 bij het schuttersgebouw in de Staarterstraat.
Wij kijken uit naar een geweldig weekend. Weej zeen os in Zaerum.
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Seniorenochtend met aansluitend kermisbuffet
Op kermismaandag 15 juli is er ook dit jaar weer een programma voor de senioren in de
kermistent. De Heemkundevereniging van Meterik zal een presentatie houden over de historische
ontwikkeling van het Miëteriks Veld. Daarnaast zal Margo Verbeek zorgen voor de muzikale
omlijsting. De ochtend wordt afgesloten met een overheerlijk kermisbuffet, verzorgd door Paulus
Kookt in samenwerking met de Dorpsverbinders Meterik. Deelname aan het ochtendprogramma
inclusief buffet kost slechts €12,00. Deelname aan alleen het ochtendprogramma kost €2,50
(betaling kan worden voldaan op locatie). Om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat deelneemt
aan het kermisbuffet vragen we u op te geven bij de Dorpsverbinders. Dit kan t/m 10 Juli per:
Mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com
of per
Telefoon: 06-38230621
Tot op de seniorenochtend!
Paulus Kookt
Dorpsverbinders Meterik
Stichting Meterikse Kermis
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Jubilarissen VC Trivia

Op donderdag 20 juni vond de algemene jaarvergadering van VC Trivia plaats. Tijdens deze
avond werden de jubilarissen van de nieuwe volleybalvereniging VC Trivia in het zonnetje gezet.
Omdat niet iedereen aanwezig was deze avond, werden de jubilarissen thuis gefeliciteerd door het
bestuur.
Uit Meterik zijn Mark Ramaekers en Jessie Steeghs-Geurts 25 jaar lid. Allebei hebben ze veel
betekend voor VCM en nog steeds zijn zij spelend lid van VC Trivia.

Uit America is Will Berden 25 jaar lid, ook zij speelt nog altijd recreatief volleybal bij VC Trivia.
Tot slot viert Math Koopmans uit Hegelsom ook zijn 25jarig jubileum. Hij heeft zelf nooit actief volleybal
gespeeld, maar is, net als alle jubilarissen, erg
betrokken bij VC Trivia.

Namens VC Trivia bedankt voor jullie jarenlange, waardevolle inzet. Van harte gefeliciteerd!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 6 juli, 14e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
2. Nella v.d. Beuken en overledenen van de familie (jaardienst)
Zaterdag 13 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Overledenen van de fam. Tacken - Houben (jaardienst)
Zaterdag 20 juli: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Lectoren:
06-07: Susan Baltussen
13-07: Piet Kuenen

Acolieten:
06-07: Theo v. Rens
13-07: Jan Philipsen

Collectanten:
06-07: Jan Steeghs
13-07: Tjeu Tacken

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.
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 5540 8023
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.
Voor in de agenda:
Ook dit jaar is er in de parochiefederatie in de zomer weer een vakantierooster van kracht.
Dat houdt in dat er in Meterik een mis zal zijn op: 13-07, 27-07, 10-08, 24-08 en 31-08.
Op zondag 8 september is dan weer de jaarlijkse bedevaart naar Tienray (10.30 uur)
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