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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Als het regent in mei, is april voorbij.
In week 17 is er 14 mm. gemeten.
Het totaal in april is nu 22 mm.
Vogelgezang klinkt fijn, maar is vooral geruzie en gepronk.

Tot weeres met groeten van Jos
(Advertentie)
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Meulewiekagenda vanaf 2 mei 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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KBO knutselen
- t/m 5 mei VC Trivia, Kamp jeugdleden 08.00 - 17.00 uur
- KBO eetpunt 18.00 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
- 6 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 Kleuskens19.30 - 22.00 uur
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
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 buitenfeest 2019 11:00 - 15:00 uur
t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in de Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- KBO busuitstapje 08.00 uur
- VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur
- VC Trivia buitentoernooi
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur
Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Meriko Vocaal 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
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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 24 mei op info@jnmeterik.nl (en ook voor eventuele vragen)
VOL = VOL

(Advertentie)

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 nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen.
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Beste dorpsgenoten,
Het tweede weekend van juli staat inmiddels traditioneel in het teken
van de Miëterikse Kermis. Eindelijk is het zo ver - de eerste
aankondiging: StarsTruck!
Op zaterdagavond
13 juli maak je
kennis met jouw
nieuwe favoriete live act: drie muzikanten in de
unieke combinatie van een band en een DJ
show. Een vernieuwende live act met het beste
van twee werelden!
Bereid je voor op waanzinnige remixen van je
favoriete hits en meezingers. Van de retro 80’s
via de guilty 90’s en de heroes van de zeroes
naar het hete heden. Voeg daar drums, gitaren
en een bombardement aan special effects aan
toe en je krijgt een overweldigend -nooit eerder
vertoond- spektakel!
Oordeel zelf. Are you ready to get

STARSTRUCK?
Tot ziens op 12, 13, 14 en 15 juli!

Veilig leren zwemmen
voor kinderen uit
gezinnen met een laag
inkomen in Horst aan de
Maas

Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland.
Lekker zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond en belangrijk om mee te kunnen doen met
vriendjes en vriendinnetjes. Goed leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op
hun portemonnee. Daarom is stichting Leergeld Horst aan de Maas er voor gezinnen met een
inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor het volgen van
zwemlessen. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag
inkomen maken voor lidmaatschap aan sportclubs, school(reisjes), dans, muziek,
jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en
geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Kijk voor meer
informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl.
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 91
In 1962 was er weer een priesterfeest in Meterik. Op 1 april werd Harrie
Jenniskens in de kapel van de zusters Franciscanessen, samen met negen
andere mannen, tot priester gewijd en op 22 april 1962 deed hij in Meterik
zijn Eerste Heilige Mis.Onderstaande foto’s geven een mooi overzicht van
deze feestelijke dag.

Nadat hij de mis heeft opgedragen verlaat Harrie Jenniskens de feestelijk versierde kerk waarna
de feeststoet zich naar het huis van de feesteling begeeft.

Bij het fraai versierde ouderlijk
huis houdt Harrie Jenniskens een
toespraak en wordt hij zelf
toegesproken.
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De feesteling krijgt diverse cadeaus aangeboden, waaronder een typemachine (zie foto
hierboven).
Daarna is er in de opgestelde feesttent een receptie.

Links: Harrie
Jenniskens

Rechts: enkele
gasten voeren een
sketch op.
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(Advertentie)

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

Zaterdag 11 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
op het vertrouwde adres:
Schoolstraat 1, Broekhuizenvorst

(Advertentie)
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VC Trivia Heren Recreanten 2 kampioen!
Op zondag 28 april moest het heren recreanten team 2 van VC Trivia
de laatste wedstrijd van dit volleybalseizoen spelen tegen Peelpush
HR2 in Meijel. In de competitie stond VC Trivia bovenaan met 50
punten samen met Holyoke, echter had Holyoke een slechter puntensaldo. Deze wedstrijd tussen
Peelpush en VC Trivia werd uiteindelijk gewonnen door VC Trivia met 3-2. Gedurende de
wedstrijd werd er contact gehouden met Set Point uit Kronenberg, die de laatste wedstrijd speelde
tegen Holyoke. Tot het laatste moment bleef het heel spannend en uiteindelijk eindigde de
wedstrijd in Kronenberg in het voordeel van Set Point met 3-2. Dat betekende dat VC Trivia HR 2
kampioen werd in hun klasse van de competitie. De receptie van de heren is samen met de
overige kampioenen van VC Trivia op zondagmiddag 26 mei bij café Kleuskens te Meterik.

Heren proficiat!

Uw hulp gevraagd!
Wie kent dit schildje?
Het schildje op de foto was van Leonard Tacken
en is waarschijnlijk een onderscheiding.
Maar waarvan/waarvoor?
Mogelijk voor bewezen diensten bij de fanfare of
de tuinbouwvereniging of ?????????????
Is er iemand die het schildje herkent en er mogelijk
wat meer over kan vertellen.
Reacties zijn welkom bij Jac Tacken,
tel. 06 5273 3600 of bij info@heemkundemeterik.nl
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Goesting
Keuningsdaag, traditiegetrouw dun Oranjetocht. Ik mot ierlijkheidshalve zegge, ik
heb mien bronne a motte spraeke die, en daat ware dur ni veul, dezen tocht
gefietst hebbe. Ut waer waas erbarmelijk slech, dus veul Krukke haaje beej veurbaat aal afgehükt, wao
onder ikzelf. Normalerwies bin ik waal lichtig vaan de parteej, ma ut ontbrukt meej de leste tied en bitje
aan moraal, simpel gezag: “ni zovvel zin”. Os Vlaamse zuiderburen hebbe dao en schon wôrd vur:
“Goesting”. Zukte dit op in dun Dikke vaan Vaandale, da zudde de volgende beteikenis taege kome:
Goesting: In ut Latijns; “ Gustus”. Begeerte, Gretig Verlangen, Lust, Trek, Zin. Ge zut dur misschien
andere gedachte beej hebbe (woh de oëge vaan vol zien, wah….), ma veuraal via ut wielerjargon in
Bels, is dit wôrd in de loëp der jaore bekend gewaore. Wuurt ‘ne Vlaamse coureur (Flandrièn) nao
ziene moraal um te koerse gevrogd, da zèt ie: “De Goesting is goew.”
Ma goot, dit efkes as inleiding.
Aan ut vertrek vaan dun Oranjetocht stong ok vol goesting os
aspirant lid, de Pittbull. Beej aankomst keeke de ovverige
Krukke um en bitje raar aan en vervolges nao ziene fiets, di
gans behange waas mit versiersele en slingers. Schienbaar
haaj heej teveul goesting gehad en ut ni gans begrepe. “Ma
jonges”, zag ie mit vraogende oëge, “Vroeger oppe liëgere
schoël woort mit koninginnendaag ok aalt verwacht daat ge
owe fiets moei versierde vur ut rundje door ut dörp”. Dun
Beul keek um is waat stoïcijns aan en zàg: “Ja, daat kunde
geej as neej lid ok nag ni gelijk allemaol wiête”, dus woort
um verteld daat versiere neet de bedoeling is en verzekerd
daat vaan deze flater verder genne praot gemaakt zuj waere.
Ma en fotoo (leenks) vaan deze creatieve creatie wil ik ow
toch neet onthalde, aas ut ma onder os blieft.
Normalerwies kome dur toch aal gauw en 800 diêlnemers vol “goesting” op dun Oranjetocht af, ma
vandaag bleef dun teller staeke op en 170. Gevolg waas daan ok daat dur veuls te veul bananen en
bruûdjes ware ingeslage.
Op de tweddehands fietsemèrt, die dao jaorlijks gehalde wuurt, haaj Theo the Butcher ennen fiets
gekocht umdaat zienen eigese geklauwt waas. Ge het dur verder niks a, dus kiek ma waat ge dur mej
dut, ma nou citeer ik mien bron efkes letterlijk: “En beej ut ophale vaan ziene fiets um vief oor, drônk
heej nag un pilske en kreeg twië zêk bruûdjes mei vaan ut vrommes achter den tap. Of daat zeej ze
same hebbe opgegaete, is beej de Krukke ni bekend…”
’s Anderdaags oppe zondaagmerge, 9 A’s aan ut vertrek en 4 B’s. Ieder waas veurzichtig positief, daat ut
drueg zuj blieve. Beej de A’s woort veurgesteld um in ut witte stedje Thorn (ofwaal: Thoear) de tas koffie
te goan nuttige. Ut zuj misschien iets te wiet
zien, ma de ‘goesting’ waas alom, dus dit
veurstel woort aagenaome. In ut idyllische
centrum aangekome, waas zelfs Mo Riis,
toch enne meens din de halve werreld aal
gezeen hèt, deep onder de indruk, um neet
te zegge lyrisch, vaan aal dit historische
moeis. Op zien hoëg Hollands vertelde heej
meej daat heej heer mit zien An nag noeits
gewest waas en daat, zò kort beej hoes. Ut
zal de kleur vaan de huus waal zien gewest
die indruk maakte, umdaat zien eige,
nederige optrekje aan de Miëterik, qua kleur
aardig in de buurt keumt.
We haaje de keus oet 2 aangrenzende etablissementen um de koffie te nuttige. Toen we in ut iërste
entree maakte, woort os alleraardigst, ma doch duudelijk te verstaon gemaakt, daat we ni welkom waare.
Doordaat we toch nag en klats raegen ovver os hin haaje gehad, zot dur enne streep vaan zand en
modder ovver ieders derrière. Waarschienlijk waare ze bang daat weej mit die vieze bokse op de schonne
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stoffe bekliejinge ginge zitte vaan ur neej zitmeubilair. Ut haaj
beslist zoë motte zien, waant toen we beej de bure binne kwame,
woorte we aal vreendelijk opgewacht en tewaord gestaon door
en alleraardigste serveerster. Ze haaj enne laeftied, waat zal ik
zegge: “ze kos zeker aal en gas jaor twië iëmers water drage”,
dus, da wette geej genog. Noa deze korte ma zeker
bevredigende stop, woort de terugreis mit de weend in de rug en
vol “goesting” ingezatte.
De B’s haaje en tochtje vaan en 60 kielemèter naeve de
Maas af onder de wiele doorgedreijt en kwaome
oeteindelijk beej ut nao de zondaagse soep gaon tot de
conclusie, daat ze vandaag beej Ger mier “goesting”
haaje gehad, aas oppe fiets.

EETPUNT
Vrijdag 3 mei gaan we weer eten bij John van Ôs Kruuspunt
en deze keer zal het eten in het teken staan van asperges; dat
zal weer smullen worden. Voor nieuwe aanmeldingen of
informatie kun je terecht bij John 3981396 of bij Henk Smeets
398 8895. Zorg dat je op tijd bent, de aanvang is 18.00 uur.
WANDELEN
Maandag 6 mei gaan we weer wandelen en iedereen die kan en mee wil wandelen is welkom. De
afstanden die gelopen worden zijn 3 en 5 km. We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’.
Bij terugkomst is er weer koffie bij de inloopmiddag.
EXCURSIE
De excursie naar de Manege van Emiel Tacken is verplaatst van dinsdag 21 mei naar dinsdag
28 mei. Meer over deze excursie en opgave volgt nog.
GAMBIA
Op dinsdag 16 april hebben Hubertin Theeuwen en Ton Hendriks bij de KBO een prachtige lezing
gegeven over het leven in Gambia waar Ton en Hubertin als vrijwilliger bijna jaarlijks naar toe
gaan; dit ter ondersteuning in het onderwijs en het bouwen van scholen voor de opvang van de
kinderen. Ook waren er mooie opnames te zien over het leven in Gambia, waar het voedsel
voornamelijk bestaat uit rijst. Gambia is een klein land dat omringd of wel ingesloten wordt door
Senegal. De munt noemt men de Gambian Dalasi. Seniorenvereniging KBO Meterik bedankt
Hubertin en Ton voor deze prachtige middag en wensen hen nog veel succes de komende jaren
met het Gambia vrijwilligerswerk.
Op het einde van de middag vertelde Hay v.d. Beuken over zijn ervaringen met het vrijwilligerswerk en de begeleiding door vrijwilligers van mensen, die meestal hulpbehoevend waren en toch
graag naar Lourdes wilden gaan. Ook Hay wordt door KBO Meterik succes gewenst voor de
toekomst. Hay geeft graag informatie aan KBO leden die ook graag eens naar Lourdes zouden
willen gaan. Hay bedankt.

Weetje over de lente!
•

Lentekriebels
Dit warmere en groene seizoen maakt je gelukkig.
Door het langere licht en de zon wordt je vanzelf een stuk blijer.
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Op maandag 15 april hebben 19 gasten weer genoten van een heerlijke maaltijd, klaar gemaakt
door Paulus kookt.
Maandag 20 mei 2019 is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een maaltijd
worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3 gangenmenu en de kosten
bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, graag voor maandag 13 mei
opgeven bij de dorpsverbinders persoonlijk, je kunt hun ook bellen op 06 3823 0621 of mailen naar
dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 15 april al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.

(Advertentie)

Lotenverkoop Zonnebloem
In de weken van 6 t/m 17 mei komen vrijwilligers van De Zonnebloem bij u aan de deur voor de
jaarlijkse lotenverkoop van De Zonnebloem.
Op deze manier doet u iets goeds voor een ander en maakt u kans op een mooie prijs. De
opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk van De Zonnebloem. De
vrijwilligers hopen net als andere jaren weer op uw steun te mogen rekenen.
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(Advertentie)

(Advertentie)

Opbrengt Goede Doelen Meterik
De opbrengst voor de Goede Doelen heeft in april 2019 in Meterik in totaliteit (na aftrek kosten,
kopieerwerk, enveloppen en bankkosten) € 6.237,59 opgebracht. De verdeling is als volgt:
Ned. Brandwonden Stichting
Prins Beatrix Fonds
Fonds Verst. Gehandicapten
KWF Kankerbestrijding
Prins Bernard Cultuurfonds
Longfonds
Nederlandse Rode Kruis
Nierstichting
Nederlandse Hartstichting

€ 563,09
€ 641,19
€ 514,59
€ 1.211,23
€ 416,82
€ 744,29
€ 537,88
€ 667,69
€ 940,81

Voor de Vastenactie, het project Helpende Handen voor India van het Dendron College,
is een bedrag van € 608,48 ontvangen.
Namens de organisatie Gezamenlijke Collecte Meterik willen wij iedereen bedanken die
mee heeft geholpen de gezamenlijke collecte tot een succes te maken.
Eveneens nog een woord van dank voor iedereen die dit jaar en/of de afgelopen jaren geholpen
heeft met collecteren en/of bezorgen van de brieven.
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Agenda
31 augustus vieren we onze 90e
verjaardag. Hou dit weekend vrij.
Meer info volgt

Kantinediensten
02-05
04-05
09-05
12-05

Toon en Jeroen Heldens
Ton
Toon en Stijn Jacobs
Annie, Elle, Demi en
Pieter

Senioren
Programma
Datum
5 mei
5 mei
5 mei
12 mei
12 mei
12 mei
12 mei
19 mei
19 mei
19 mei
19 mei
26 mei
26 mei
26 mei
26 mei
30 mei
30 mei
02 juni
02 juni

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

Thuisteam
SV United 2
Sporting S.T. 3
Sporting S.T. 2
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Stormvogels 1
Hegelsom 2
SVOC’01 3
Wittenhorst 8
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 2
Meterik 3
Hegelsom 4
Meterik 4

Uitteam
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
FCV-Venlo 1
FCV-Venlo 4
Venl. Boys 5
EWC’46 3
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
BVV’27 1
Blerick 3
Sparta’18 6
Leunen 4
SV Venray 5
SV Oostrum 5
Meterik 3
SV Venray 12

14

Jeugd

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

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

TIJDSTIP
14:00
14:30
14:30
12:00
11:45
09:30
10:45
10:45
09:30
09:30
10:00
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl
Korfballen is gaaf! Kom meetrainen met de Pupillen F
Zit je in groep 2, 3 of 4 en lijkt korfbal wel iets voor jou? Kom dan vrijblijvend een keertje kijken
en/of meetrainen op maandag van 18.30-19.30 uur op sportpark Wienus in Hegelsom. Meer
informatie via info@svoxalis.nl. Want korfballen is gaaf!
Bewegen voor alle leeftijden, kom naar KombiFit!
KombiFit is geschikt voor alle leeftijden. Het is een gezellige manier van sporten & bewegen op
een laagdrempelig niveau, in groepsverband om lekker fit te blijven of om het sociale aspect. Het
sport- en beweegaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers. KombiFit bestaat
uit verschillende (spel)activiteiten, waarbij samen sporten, bewegen en gezelligheid voorop staan.
Dit alles op eigen niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. Te denken valt
aan sportief wandelen, korfbal gerelateerde spellen, knots-hockey en andere vormen.
Ons doel: Nog meer mensen in beweging laten komen. KombiFit uitproberen? Kom nu 3
trainingen meedoen en ervaar of KombiFit ook iets voor jou is! Wanneer: Donderdag 18.30u 19.30 uur Sportpark Wienus. Neem contact op met: Bianca van den Munckhof via info@svoxalis.nl
SV Oxalis Vriendentoernooi 22 juni
Op zaterdag 22 juni wil Oxalis weer een vriendentoernooi organiseren. Minimaal 8 spelers,
maximaal 2 actieve korfballers per vak. Opgeven vóór 7 mei via avw@svoxalis.nl.
Inschrijfgeld bedraagt €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.
(Advertentie)

Workshop voor Moederdag
Bij deze workshop gaan we een taartje maken met chocolade rondom en bovenop komen mooie
bloemen. Een leuk cadeau voor je moeder of schoonmoeder of iemand die je wilt verwennen of
verrassen. De kosten zijn 22,50 en dit is inclusief alle materialen, koffie/thee en wat lekkers erbij.
De datums zijn donderdag 9 mei van 14.00 tot 16.00 of donderdag 9 mei van 19.00 tot 21.00
vrijdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 of vrijdag 10 mei van 19.00 tot 21.00
De taartjes of een ander bloemstuk zijn ook te bestellen en af te halen op zaterdag 11 mei
Opgeven voor de workshop of bestellingen graag voor 8 mei.
Groetjes en hopelijk tot ziens
FlorAns Bloemenliefde
Crommentuynstraat 61
5964NL Meterik
Tel 0651084308
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Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de
Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
De nationale herdenking is altijd op 4 mei. Ook als deze dag een
zondag is of samenvalt met een religieuze feestdag.
In heel Nederland verloopt de nationale herdenking op de volgende
manier:
De herdenking van 4 mei begint in Nederland om 18:00 uur en
eindigt bij zonsondergang. Dit is ongeveer 21:10 uur. Tussen 20:00
en 20:02 uur is iedereen 2 minuten stil.
De Nederlandse vlag (zonder wimpel) hangt halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.

Bevrijdingsdag 5 mei
Bevrijdingsdag is de nationale feestdag waarop we de bevrijding van Nederland in 1945 vieren. Op
deze dag vieren we ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië. Nederland staat op
5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, democratie en
mensenrechten. De overheid koos voor deze datum, omdat op die
dag de Duitsers capituleerden.
Bevrijdingsdag valt altijd op 5 mei, ook als 5 mei een zondag of
religieuze dag is.
Bevrijdingsdag begint ieder jaar in een andere provincie. Een
bekende Nederlander houdt de 5 mei-lezing over het thema van dat
jaar. Daarna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Dit is het startsein
voor alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten in het land.
Op Bevrijdingsdag hangt op alle gebouwen van de Rijksoverheid de Nederlandse vlag uit. Voor
burgers is dat niet verplicht; zij mogen de vlag ook uithangen.

Vlag en wimpel
In Nederland is er een oranje wimpel, die op
verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis
samen met de Nederlandse vlag wordt gehesen.
Ook bij geboorte en huwelijk van leden van het
Huis Oranje-Nassau kan de wimpel met de vlag
gevoerd worden. De wimpel wordt nooit gebruikt
bij rouw.

Ook voor andere doeleinden mag de vlag
gehesen worden. Bijvoorbeeld bij het behalen
van een schooldiploma of het vieren van een
jubileum.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 4 mei, 3e zondag van Pasen, 19.00 uur
Jan Tielen (jaardienst en verjaardag)
Zaterdag 11 mei, 4e zondag van Pasen, 19.00 uur
Pierre en Helma Verstappen - Heijligers en overledenen van de familie
In deze mis stellen de communicanten zich voor!
Lectoren:
04-05: Henny Bergs
11-05: Susan Baltussen

Acolieten:
04-05: Jan Philipsen
11-05: Theo v. Rens

Collectanten:
04-05: Jan Steeghs
11-05: Tjeu Tacken

Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat,
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023

(Advertentie)
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.
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