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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Koud en guur in mei, de opwarming is voorbij.
De laatste dagen van april nog 2 mm.
Het totaal in april is 24 mm.
Een moeder is iemand die vele plekken kan invullen,
maar niemand kan de plek van een moeder innemen.
Tot weeres met groeten van Jos
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Meulewiekagenda vanaf 9 mei 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Mei:
Do
Za
Ma

09:
11:
13:

Do

16:

Ma

20:

Di
Vr
Za
Ma
Di
Vr

21
24:
25:
27:
28:
31:

Juni:
Za
01:
Zo
Ma

02:
03:

Wo
Vr
Za
Zo
Zo
Ma

05;
07:
08:
09:
16:
17:

Do

20:

Za

22:

Zo
Ma
Zo

23:
24:
30:

Juli:
Ma

01:

Di
Wo
Vr
Za
Ma
Ma
Za

02:
03:
05:
06:
08:
15:
27:

t/m 17 mei Zonnebloem loterijverkoop
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 Kleuskens 19.30 - 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
Zonnebloem uitstapje Pelgrimshuis
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 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 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 zomervakantie concert 18.30 uur
KBO fietsdag
Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur
KBO punt 18.00 uur
t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp
KBO kienen 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
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Buitenfeest is niet meer…….?
Een nieuwe opzet en daarbij hoort natuurlijk een nieuwe naam:

2de handsmert fiëst
Dus laat jullie verrassen en noteer 9 juni in de agenda!

Hebben jullie het ook al gezien??
Er hangen overal potten en pannen in het dorp……
En nu horen we jullie denken: ‘Wat zou dat te betekenen
hebben?’
Horstsweethorst.blogspot.com gokte dat in Meterik een
eeuwenoude Koningsdagtraditie in ere werd hersteld. Dit is
niet zo….MAAR….met de potten en pannen gaan we wel
iets leuks doen. Wat onze voorouders ook gedaan hebben.
Koken op houtvuur.
Op 9 juni tijdens ons 2de handsmert fiëst (nieuwe
naam!) is er een nieuwe, uitdagende, leuke, lekkere en een
typisch JongNL activiteit, waar iedereen zich voor op kan
geven: Outdoorcooking!

Deze zal onder professionele begeleiding plaats vinden bij de blokhut van JongNL Meterik.
Dus lijkt het je leuk om samen met het gezin, familie, vrienden of met wie dan ook hieraan deel te
nemen; dan zien we jullie opgave graag tegemoet.
Als eigen bijdrage kunnen wij deze activiteit aanbieden voor maar € 7,50 p.p.
Hiervoor krijg je: een warme maaltijd, een leuke ervaring met op houtvuur koken, gezellig samen
iets bereiden en vervolgens genieten van een eigen gemaakte lunch.
Je kunt je opgeven t/m vrijdag 25 mei op info@jnmeterik.nl (en ook voor eventuele vragen)
VOL = VOL

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

Voor moederdag hebben wij in onze winkel mooie aspergepakketten of een cadeaubon.
Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 92
Vele jaren lang was er een sterke verwevenheid tussen kerk en school;
het kerkbestuur was tevens schoolbestuur en daardoor werden
schoolse kwesties door de pastoor en de overige leden van het
kerkbestuur behandeld.
Soms leidde dat tot problemen: in het Limburgsch dagblad van 12
oktober 1963 lazen we onderstaand bericht:
‘Einde van schoolstrijd in America
HORST-AMERICA, 11 okt. — Sedert vrijdagmorgen gaan de beide zoontjes Jan (11) en Jos (10)
van de aannemer Frans Janssen in het kerkdorp America, behorende tot de Noord-Limburgse
gemeente Horst weer naar school. De beide jongens zijn namelijk toegelaten tot de r.k.
Jongensschool St. Jan in het naburige kerkdorp Meterik waarvan de deuren tot dusverre,
niettegenstaande een verzoek van de vader om toelating, tot dusverre gesloten waren gebleven.
Hiermede is 'n einde gekomen aan de onvrijwillige vakantie van de beide leerlingen der lagere
school, die door deze schoolstrijd zes weken van het Lager Onderwijs verstoken zijn gebleven.
Wel heeft de moeder van de beide jongens zo goed en zo kwaad als dat ging de jongens bezig
gehouden met wat rekensommetjes en taallesjes. De toelating van de beide jongens op de school
te Meterik is geschied na tussenkomst van de bisschoppelijke en de rijksinspecteur voor het Lager
Onderwijs, waarna de heer Janssen donderdagavond bericht ontving van pastoor J. M. A. Spee,
voorzitter van het schoolbestuur te Meterik dat de beide jongens naar deze school konden komen.
De vader heeft hier geen gras over laten groeien en heeft beide zoontjes vrijdagmorgen
onmiddellijk naar deze school gestuurd’.
Een soortgelijk bericht stond 2 dagen later zelfs in het Algemeen Handelsblad.

Nationale Molendagen
molen “Eendracht Maakt Macht”
Komend weekend, 11 en 12 mei, zijn het weer de Nationale Molendagen!
Veel molens door het hele land zijn het gehele weekend geopend. Zo ook de
Meterikse molen “Eendracht maakt Macht”. Tijdens de Molendagen wordt er uitleg
gegeven over het reilen en zeilen van de molen en zijn er rondleidingen.
Vorig jaar werd in Meterik
’t Bakhuuske feestelijk
geopend tijdens de
Nationale Molendagen. Dit
jaar is ’t Bakhuuske volop in
gebruik en worden er op
zaterdag ambachtelijke
molenbroden gebakken en
op zondag speciaal voor
Moederdag: vlaaien! Ook
worden er pannenkoeken gebakken met
meel dat door de molen is gemalen. De
molen is op beide dagen van 11.00 tot
17.00 uur geopend. Iedereen is van harte
welkom!
Gezien de beperkte parkeergelegenheid
wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk te
voet of per fiets te komen. Graag tot ziens!
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BEVRIJDINGSDAG
De jaarlijkse Bevrijdingsdag viel dit jaar op een zondag. Toch weerhield dit
de krukken niet, om op een fiets te stappen. Waarom vertel ik "een" fiets?
Deze zondag was anders dan andere. Er is zich nl. een groep krukken aan
het voorbereiden op een fietsvakantie in Oostenrijk. Een ATB-fietsvakantie,
dus met de mountainbike in Oostenrijk fietsen. En zoals de naam al doet vermoeden, Mountain,
oftewel Berg... De krukken die dus naar Oostenrijk gaan, zullen zich wel terdege moeten
voorbereiden op hoogtemeters en al zeker aan de conditie moeten werken.
Op deze zondag was er een ATB
Toertocht in Tegelen. Daar tegen de grens
met Duitsland zijn paden te vinden voor
een Mountainbike liefhebber Oh zo mooi.
Een mountainbiker voelt zich daar als een
kind in een snoepwinkel (maar dan nog
blijer ) Hoogteverschillen, = een klim
omhoog en weer omlaag, singletracks =
een pas waar maar 1 fietser breed op kan
en ga zo maar door. Daar gaan de
krukken in het winterseizoen ook al
regelmatig heen om hun hartje op te
halen, maar nu was deze route dus geheel uitgepijld en men verwachtte er dus veel van. Al weken
hadden ze het erover. Hun hartjes gingen steeds sneller kloppen als over de dag werd gepraat
(moet je nagaan, hoe snel hun hart nu wel niet zal kloppen als ze met Pinksteren in Oostenrijk
aankomen.) De krukken kwamen dan ook zeker niet teleurgesteld terug van hun tocht. Op de weg
naar Tegelen toe kwam er hulp uit onverwachte hoek. Obelisk schoot de ATB-ers te hulp op de
weg. Na de inschrijving van de toertocht vertrokken
de krukken mooi achter elkaar in één lang lint.
Zo`n beetje als moeder eend die haar jonkies
naar veilige wateren rangeert. Op de foto is ook
weinig verschil waar te nemen.
De tocht zelf was er inderdaad eentje om van te
watertanden. Alle ingrediënten waren aanwezig,
zoals eerder besproken. slechts 2 valpartijtjes te
betreuren maar dat lag meer aan de rijders zelf, die
zijn nog wat onervaren in dit soort werk. En dan
nog een lekke band, tja blijkbaar had Bop De
Bouwer ergens een dikke spijker verloren en juist
die spijker werd in de band van the Roadrunner gesignaleerd. De terugreis werd helaas verstoord
door een fikse hagelbui waardoor de regenjasjes voor de laatste 20 km over de weg alsnog
aangetrokken moesten worden. En juist die hagelbui, hadden de 8 krukken die vandaag wel op de
racefiets waren gestapt, ook al bereikt in ... Tegelen, juist ja.
Het wegpeloton bestond vandaag uit 4 A en 4 B krukken die in Midden-Limburg hun koffie en vlaai
hadden genuttigd: Asselt. Familiair ingesteld als ze zijn, waren ze van plan om de ATB-ers een
helpende hand toe te steken, om hun uit de wind te houden vanuit zuidelijke richting. Helaas, ook
zij kregen een hagelbui op hun dak en geen ATB-ers gezien. Uiteindelijk kwam de gehele bups
weer bij ons stamkroegie Ger bij elkaar

Jos van Ras heeft zondag 5 mei de marathon gelopen in Praag
in een tijd van 03:39:56.
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Op de website van de Dorpsraad kan iedere vereniging in de agenda aangeven, als ze een
activiteit hebben, waar en wanneer die plaats vindt.
Bij het plannen van een activiteit in oktober, kwamen we erachter, dat er voor de herfst al wel veel
activiteiten door verenigingen gepland zijn, maar niet vastgelegd zijn in de agenda bij de
Dorpsraad. Dat is jammer, want dat vergroot de kans dat er meerdere activiteiten op hetzelfde
moment gepland worden, omdat men van elkaar niet weet, dat er activiteiten zijn. Dat levert alleen
maar frustratie op. Bezoekers moeten kiezen welke activiteit ze dan bezoeken en daar wordt
niemand beter van.
Onze oproep aan iedere vereniging is om de datum van een activiteit, die vast staat, zo snel
mogelijk in de agenda te zetten. En als je een activiteit wilt organiseren, kijk dan eerst even in de
Molenwiekagenda via de website van de Dorpsraad of er op die datum al een andere activiteit in
Meterik gepland is.
Mocht je problemen ondervinden om het in de agenda te zetten, neem dan gerust contact op met
iemand van de Dorpsraad. (info@dorpsraadmeterik.nl)
De dorpsraad krijgt een nieuwe website. Zodra deze in de lucht is, nodigen we alle verenigingen
uit voor een toelichting. De vraag ‘hoe vul ik de agenda in’ komt dan uitgebreid aan bod.
De dorpsraad

Wie wil mee aanpakken…??
Basisschool Onder de Wieken zoekt ondersteuning voor haar tuinteam.
Wie heeft tijd om mee aan te pakken.
De werkzaamheden zijn:
1x per week het gras maaien, hiervoor zoeken we een vast team.
Tijdsinvestering anderhalf uur met 2 personen.
1x per 14 dagen schoffelen om het onkruid de baas te blijven (met name de Japanse
duizendknoop). Tijdsinvestering ongeveer een uur als we met meerdere personen zijn.
De werkzaamheden kunnen overdag of in de avonduren opgepakt worden.
Heeft u interesse?…. laat het mij dan eventjes weten, waarbij u kunt aangeven wat voor u het
beste uitkomt (dag en tijdstip).
Ook als u af en toe kunt zou het fijn zijn als u contact opneemt.
Bij voorbaat dank, namens de werkgroep.
Ton Hendriks
Ton.meterik@ziggo.nl / 06-54951201
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Schapen in Donksweiden. Doorgang tijdelijk afgesloten!
Sinds maandagmiddag zijn er weer 40 tijdelijke vrijwilligsters voor de werkgroep Openbare ruimte
actief in Donksweiden. Daarom is het gebied tijdelijk niet toegankelijk voor wandelaars.
Deze keer grazen er 40 Kempische heideschapen. Dit
soort schapen werd tot eind 19 eeuw ook in onze
omgeving op grote schaal gehouden voor de productie
van wol en vlees, maar vooral ook voor de mest die
nodig was voor de akkerbouw op het Meteriks veld.
Rond 1900 was er geen behoefte meer aan schapen
door de uitvinding van kunstmest en de import van
goedkopere wol uit o.a. Nieuw Zeeland. Heideterreinen
werden ontgonnen of er werden bomen aangeplant.
De schapen verdwenen geleidelijk uit het landschap.
In het midden van de vorige eeuw was het Kempisch
heideschaap bijna uitgestorven. In 1967 is in Brabant
een stichting opgericht die met de nog
aanwezige schapen een fokprogramma
opgezet heeft. Daardoor bleef het ras
behouden. Deze schapen zijn bij uitstek
geschikt voor beheer van schrale
natuurgebieden met veel hei. Zodra ze bij
Donksweiden het gras gekortwiekt hebben
zullen ze naar het heideterrein in de
Schadijkse bossen gaan.
We verwachten dat de begrazing duurt tot
einde volgende week. Dan zullen de poortjes
weer open gaan.

Programma:
Vrijdag 17 mei afsluiting seizoen 2018/19 en tevens huldiging kampioenen
We beginnen om 14.00 uur bij de Jeu de Boules baan aan het Bondserf te Meterik.
Woensdag 29 mei feestmiddag/afsluiting seizoen 2018/19 F.B.O. te Ysselsteyn.
Woensdag 12 juni jaarvergadering aanvang 14.00 uur
In verband met de aan-/afmelding bij Biljart Federatie Ouderen regio Horst/Venray omstreeks
15 juni, gelieve aan-/afmelding voor seizoen 2019/2020 voor die tijd door te geven.
De competitie start september 2019 en duurt tot medio/eind maart 2020.
Dames/heren van 55+ jullie zijn van harte welkom bij Ouderenbiljart Meterik.
Aanmelden kan bij Jan Derks mobiel 06- 36061149.
Indien u niet in competitieverband wilt deelnemen of alleen onderlinge wedstrijden wilt spelen,
dan kan dat natuurlijk ook.

8

Beste dorpsgenoten,
Tijd voor de tweede aankondiging! Kermiszondag 14 juli:
BALLOON, Harrald Vullings en Matinee’ss!
Het hoofdmenu van de zondag: Balloon! Zij zijn er al klaar voor,
jullie ook? Deze gloednieuwe band bestaande uit onder andere
Marloes Nogarede en enkele oud-leden van de band 30 Past 7, zal
gaan zorgen voor een strakke show vol entertainment met hits uit
de 80's, 90's en de jaren 2000. Feest gegarandeerd! Medleys van
hits uit vervlogen tijden zullen worden aangevuld met moderne knallers die momenteel in de top
40 staan. Komt dat zien en laat je verassen met een unieke vlucht door de recente muziekhistorie!
De middag wordt muzikaal afgetrapt door DJ Harrald Vullings die ons op een relaxte manier laat
genieten van een lekker biertje. Hoewel we dan al een superlollige activiteit achter de rug hebben,
maar daarover later meer…
In de avond wordt het stokje overgenomen door Matinee’ss. Deze 3 presidenten zorgen er voor
dat elk feestje uit de hand loopt. Zo ook onze kermiszondag!
Tot ziens op 12, 13, 14 en 15 juli!

Kienen
Maandag 13 mei is er weer kienen voor iedereen die een
gezellige middag wil beleven en natuurlijk één van die
40 prachtige prijzen wil proberen te winnen. Heb je tijd en houd
je van gezelligheid dan zien we jullie op 13 mei in zaal
‘de Meulewiek’. Voor € 6,00 speel je de hele middag mee
voor 40 mooie prijzen. De aanvang is 14.00 uur en de zaal
is open om 13.30 uur

Fietsen
Dinsdag 14 mei is de eerste fietsmiddag van 2019, maar Jeu zegt dat het nog een verrassing is
waar de 30 km lange tocht naar toe gaat. We vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij de kerk
Het bestuur wenst alle deelnemers een gezellige fietsmiddag.

Knutselen
Donderdag 16 mei is er weer knutselen en leert Ans je hoe je eenvoudig kaarten kunt maken;
heb je ook interesse kom dan op 16 mei om 13.30 uur naar zaal ‘de Meulewiek’ en ervaar dat jij dit
ook kunt.

Excursie Emiel Tacken
Dinsdag 28 mei gaan we een bezoek brengen aan de manege van Emiel Tacken en krijgen we
uitleg over alles wat met paardrijden te maken heeft: het verzorgen van de paarden, de indeling
van de manege en mogelijk zullen er enkele amazones de paarden aan het inrijden zijn.
Omdat er een goede opkomst wordt verwacht is het ten zeerste gewenst om je voor deze excursie
aan te melden i.v.m. STOELEN—KOFFIE—en GEBAK.
Aanmelden is mogelijk t/m zondag 19 mei bij Wiel.v.Rengs—Tel 3985937—mail—
wielvanrengs@home.nl of bij Henk Smeets—Tel 3988895—mail—hjjsmeets@onsbrabantnet.nl
Het adres van Emiel Tacken is Kannegietweg 11.
Bijeenkomen om 13.45 uur; aanvang excursie om 14.00 uur.
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Agenda
31 augustus vieren we onze
90e verjaardag. Hou dit weekend vrij.
Meer info volgt.
31 mei/1+2 juni
Jeugdtoernooi
7 juni
Seizoensafsluiting
15 juni
FamilieVriendenToernooi

Kantinediensten
09-05
12-05
16-05
18-05
23-05
25-05
26-05
26-05
30-05

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

Senioren
Programma:
Datum
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
19 mei
19 mei
19 mei
19 mei
22 mei
26 mei
26 mei
26 mei
26 mei
30 mei
30 mei
02 juni

Tijd
14:30
12:00
10:30
10:00
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 1
Meterik 2
Meterik 3
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
FCV-Venlo 1
FCV-Venlo 4
Venl. Boys 5
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
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Jeugd
Uitslagen 4-5-2019:
H.B.S.V. JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
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 America/Meterik JO19-2
ST Volharding/Sambeek JO17-3
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

3–
2–
0–
6–
2–
11 –
11 –
11 –
6–

7
1
5
9
2
6
1
3
5
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Programma 9-5-2019:
ST America/Meterik JO13-1

SV Venray JO13-3

19:00

Programma 11-5-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
Ysselsteyn JO17-1
SV Venray JO15-5
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
ST Sporting S.T./SVEB JO9-1
SVOC’01 JO9-1
Blerick JO8-3
S.V. Oostrum JO8-2
ST Meterik/America JO7-MP

Baarlo JO19-1
ONDO JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
ST Sporting /SVEB JO11-1
EWC’46 JO11-2
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
ST Meterik/America JO8-2
Locatie Meterik

Tijdstip
14:30
14:00
15:00
14:00
09:00
09:00
11:00
09:30
09:30
11:00
10:30
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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 omhoog.
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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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl
Uitslagen week 18:
De Peelkorf F2 - Oxalis F1
Merselo D1 - Oxalis D1
Melderslo Recr - Oxalis Recr
Uitslagen week 17:
ODC MW1 - Oxalis MW1
Oxalis 1 - SCMH 1
Oxalis 3 - HBSV 1
Oxalis 2 - Klimroos/VVO 2
Oxalis Recr - Sporting Recr

4-4
2-2
4-4
4-9
9-3
8-10
5-7
1-2 (gestaakt in 2e helft i.v.m. het weer)

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 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.

Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 11 mei, 4e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Pierre en Helma Verstappen- Heijligers en overledenen v.d. familie
2. nn
In deze mis stellen de communicanten zich voor.
Zaterdag 18 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Piet en Stien Hermans- Reijnders (jaardienst)
Lectoren:
11-05: Susan Baltussen
18-05: Margriet Hendriks

Acolieten:
11-05: Theo v. Rens
18095: Jan Philipsen

Collectanten:
11-05: Tjeu Tacken
18-05: Piet Colbers

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. Iedereen is welkom.
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KWEKERIJ DE LIFRA
Actie Actie Actie!!!
MOEDERDAG OPEN van 10:00 t/m 15:00 uur
11 mei GRATIS hangpot voor
iedere klant.(zo lang de voorraad strekt)
Perkplanten
12 voor € 1,50
(Vlijtig liesjes, Lobelia’s, Tagetes)
Geraniums
v.a.
€ 0,50.
Dahlia’s
€ 0,50
Gazania’s
€ 0,50
Margriet
€ 0,50
Alleen wij zetten de prijs erbij!
Meer dan 200 soorten hang-, perk- en kuipplanten.

KWEKERIJ DE LIFRA
Lorbaan 12A VEULEN
06-14217697.
Open: ma t/m vr 09.00 tot 19.00 uur
Zaterdags 09.00 t/m 18.00 uur
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