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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Houdt de noordenwind in mei aan,
zij zal de grasgroei tegengaan.
In week 20 is er 2 mm. bijgekomen.
Het totaal in mei is nu 25 mm.
De zomer moet niet te vlug beginnen,
anders blijft 't niet lang mooi.

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
Samen wandelen/koffie drinken
Computer ondersteuning
Boodschappen doen
Gewoon een praatje te maken

Kleine klusjes in huis/tuin
Samen naar de dokter te gaan
Vervoer
Hulp bij aanvraag voorzieningen

Kortom, u kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
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 23 mei 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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Concordia rozenactie 17.00 - 19.00 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
KBO excursie manage Emiel Tacken 14.00 - 17:00 uur
RKSV Meterik Jeugdtoernooi

- RKSV Meterik Jeugdtoernooi
- Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur
RKSV Meterik jeugdtoernooi
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Zanglust Sr. Songfestival Kronenberg 14.00 - 17.00 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
JongNL Meterik 2e handsmert fiëst 2019 10:30 - 16:00 uur
Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur
- Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur
- t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden
- Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- KBO bus uitstapje 08.00 uur
- VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur
- VC Trivia buitentoernooi
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur
Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Meriko Vocaal zomervakantie concert 18.30 uur
KBO fietsdag
Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp
KBO kienen 13.30 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur

KBO eetpunt 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
- Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer
- KBO bedevaart Kevelaer 10.30 uur
- Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
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Oproep aan hondenbezitters
Willen jullie erop toezien dat uw hond
niet poept op het JongNL Meterik
terrein? Gebeurt dit toch, ruim het dan
ook netjes op! Niets vervelender dan
poep onder je schoen (of aan je kleren)
als je lekker aan het spelen bent tijdens
de groepsavond.
Alvast bedankt, namens JongNL Meterik

Oproep aan alle spelende kinderen in Meterik
Geregeld wordt op en rondom het terrein van JongNlL Meterik
gespeeld buiten de groepsavonden om. Er worden dan wel
eens takken en ander materiaal in de beek gegooid. Dit is niet
de bedoeling! Vriendelijk, doch dringend verzoek om dat niet
meer te doen.
Graag voortaan ergens anders spelen dan op het JongNL Meterik terrein.
Alvast bedankt, namens JongNL Meterik

OPA
Aanstaande zaterdag 25 mei komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 1 aan de beurt.
Dit zijn Jos van Ras (i.p.v. Sander Ambrosius), Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Bernard
Jenniskens. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld aan de weg staat. Bedankt voor de
medewerking.

OMA
Tevens kunt u aanstaande zaterdag 25 mei oud metaal en al het stekkerhoudend materiaal in
komen leveren tussen 13:00 – 15:00 uur. Locatie: parkeerplaats voetbalveld. Anna de Groot (i.p.v.
Henk Ambrosius) en Johan en Stan Gooren zullen aanwezig zijn om eventueel te helpen.

Outdoor cooking op 9 juni a.s.
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 € 7,50 p.p.
Hiervoor krijg je 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 zaterdag 25 mei op info@jnmeterik.nl (en ook voor eventuele vragen).

Te koop: HEERLIJKE VERSE ASPERGES, OOK GESCHILD!

bij VERHAEG ASPERGES Kranestraat 38 Horst Tel: 077 3986590
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 94
Het Tweede Vaticaans Concilie was uitgeroepen door paus Johannes
XXIII en werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965.
Het bestond uit vier zittingen die telkens in het najaar werden
gehouden en waaraan meer dan 2500 bisschoppen uit de hele wereld
deelnamen. Het Concilie bracht veranderingen met zich mee. Op 4
december 1963 kondigde paus Paulus VI – die de inmiddels overleden
paus Johannes XXIII was opgevolgd – de constitutie Sacrosanctum Concilium over de liturgie af.
Deze constitutie gaf meer ruimte voor inbreng van de gelovigen in de liturgie.
De verandering waar alle gelovigen mee te maken kregen, was de nieuwe liturgie.
De priester, die tot dan toe met zijn rug naar de gelovigen de mis had opgedragen, keerde zich nu
met het gezicht naar de gelovigen. Dat was een van de meest zichtbare veranderingen. Ook stond
de constitutie het gebruik van de volkstaal tijdens de vieringen toe in plaats van het Latijn.
De veranderingen die het Concilie teweeg bracht in de katholieke kerk werden ook zichtbaar in
Meterik. Op 7 februari 1965 werd een eikenhouten altaartafel geplaatst en die werd toen voor het
eerst gebruikt voor de nieuwe Mis-liturgie waarbij de priester met het gezicht naar het volk gekeerd
is.
Op 1 april 1965 ging de nieuwe regeling in waarbij inkomsten voor de parochie werden verworven
door middel van de gezinsbijdrage. Van toen af waren de rouw en trouwdiensten vrij voor degenen
die meededen aan de gezinsbijdrage.
In de zestiger jaren begonnen de ‘eerste scheurtjes’ te komen in de geloofsbeleving: het verplichte
kerkbezoek werd geleidelijk minder serieus genomen, de mis werd vroegtijdig verlaten en er werd
achter in de kerk tijdens de mis weleens ‘een kaartje gelegd’.
Op 9 december 1967 plaatste pastoor Spee onderstaand bericht in weekblad ‘Molenwiek’’**
‘Parochianen van Meterik,
Zeer ongaarne ga ik iets onder Uwe aandacht brengen, en dat is 't volgende:
Reeds langere tijd - vooral sinds de veranderde Mis-liturgie - constateren we, dat er jongeren zijn,
die de kerk des Zondags verlaten, vóórdat de H. Eucharistieviering besloten is met de Zegen, en
dat gebeurt dan reeds als de andere aanwezige parochianen communiceren. Men zal denken: "Ik
communiceer niet, ik kan dus gaan".
Men gaat dan elders zijn vermaak zoeken. U zult moeten toegeven, dat zulks niet de bedoeling
kan zijn van die verandering. Men loopt toch ook niet van tafel weg, voordat alle genodigden
"klaar" zijn, voordat 'n slotgebed gezegd is namens alle genodigden door degene, die de maaltijd
voorzit. Dat is een kwestie van beleefdheid, en in ons geval bovendien van eerbied voor de
Eucharistieviering, die offer en maaltijd is.
Ook komt het voor, dat jongeren de Zondagmis zelfs geheel verzuimen, eveneens om elders
intussen vertier te zoeken.
Het moge bekend zijn, dat de Zondagsplicht van H. Mis-vieren door de Kerk niet is opgehéven. - In
't geestelijk belang van deze allen mag ik wel van de ouders vragen om hun kinderen te wijzen op
die plicht, en van alle anderen vraag ik in deze medewerking, door eventueel ontspanningslokalen
niet open te stellen, vóórdat in de kerk alle H. Diensten van de Zondagmorgen beëindigd zijn.
In deze tijd van Advent, van inkeer en boete, van voorbereiding op 't Kerstfeest, waartoe de Kerk
ons oproept, moge ik U vragen, ook met betrekking tot ’t hierboven vermelde, gehoor te geven aan
die oproep,
UW Pastoor.’
** ‘MOLENWIEK’ is 1 januari 1966 opgericht en heeft enkele jaren bestaan.
HET NIEUWS—WEEKBLAD VOOR METERIK EN OMLIGGENDE PLAATSEN.
Abonnementsgeld ƒ5,- per jaar. Uitgave van Stencilinrichting ‘AMERICA’.
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Heuvelrit Sonsbeck
Daar op een zaterdag midden in de maand mei komt Bop de Bouwer op het
fantastische idee om met de A-groep een dag te gaan klimmen op de fiets.
Alles ter voorbereiding als de Krukken met een groep van 9 naar Oostenrijk
gaan om daar op de ATB eens echt te gaan klimmen. Allerlei ideeën kwamen langs zeilen, zoals
Berg en Dal bij Nijmegen en blijkbaar ligt er ook nog een Berg en Dal in Zuid Limburg, meende
nieuwbakken lid de Pitbull. Echter hij bleek zich vergist te hebben in Berg en Terblijt. Tja toch ok
Berg... Maar uiteindelijk viel de keuze om naar de hoek Sonsbeck te rijden, met als toetje de
Oermterberg. Om 08.00 uur werd er vertrokken en ditmaal kwamen de Krukken niet terug om
09.00 uur om de iets langer slapende Krukken op te halen. Over prachtige ‘Deutsche Landwegen’
werd koers gezet richting de heuvelzone bij Sonsbeck. Allerlei heuvels die bekend zijn uit de
toertocht ‘de Totenhogel’. En die Totempaal bleven de Krukken in het zicht houden gedurende de
eerste heuvelzone. Een pauze in Sonsbeck moest de dorstige en hongerige maagjes van de
Krukken nog snel even bij vullen.

En op zijn Duits is dat altijd opperbest. Echter
1 Kruk moest zonodig weer 1 euro winst
maken, om de dienstdoende serveerster voor
‘t lapje te houden....
De terugweg ging inmiddels zoals we
gewend zijn in een razend tempo, eerst nog
een keer over de Schweinberg en tot slot de
Oermterberg. Op de top een adembenemend
uitzicht op de windmolens. En Nederland was
inmiddels al in het zicht, dus iedereen wist
welke richting gefietst moest worden.

Alleen Bop had geen flauw idee welke kant op, die raakt de weg
nog kwijt in een supermarkt, maar Carli weet dat hij dan in de
ballenbak terug te vinden is.

De B-Krukken gingen ook in noordelijke richting, met pauzeplaats
in Sint Anthonis. Maar vooraleer ze daar kwamen, moesten ze
nog eerst een natte kat (“Poesje” zei Butcher) omzeilen. Die
hinderde en de Krukken en nog een damespeloton. Zou dit een
overeenkomst hebben? Een damespeloton en een natte....
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Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 16 mei 2019
Presentatie MFC De Meulewiek
Het MFC wordt door veel verenigingen, organisaties en groepen gebruikt. Een werkgroep is aan
de slag gegaan om het MFC te moderniseren. De foyer krijgt een grote facelift, de toegankelijkheid
wordt verbeterd en er worden maatregelen genomen om De Meulewiek duurzamer te maken.
Daarnaast zijn er nog diverse andere zaken die opgepakt worden. Het plan wordt in hoofdlijnen
gepresenteerd op de jaarvergadering van het MFC.

Terugkoppeling uit de werkgroepen
De werkgroepen ‘Openbare Ruimte’ en ‘Wonen’ hebben overlegd met de gemeente over
‘herinrichting centrum Meterik’. De gemeente past het plan aan. O.a. aanpak wateroverlast in het
centrum en bomen in het centrum zijn aandachtspunten.
De werkgroep ‘Communicatie’ heeft de nieuwe website van de dorpsraad bijna klaar. Alle
informatie is weer up-to-date en de site wordt gebruiksvriendelijker. Binnenkort gaat de nieuwe
website de lucht in.
Let voor meer informatie op berichten in ’t Krèntje en op onze Fb-pagina.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 19 gasten, welke al 7 maal een heerlijk 3-gangenmenu
geserveerd gekregen hebben van Paulus Kookt. Indien u nog niet bent geweest, maar toch
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom!
Maandag 17 juni 2019 is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke
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, dien je je vóór maandag 10 juni op
te geven bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06 3823 0621 of
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De mensen die zich 20 mei al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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Muziekvereniging Concordia Meterik

Vrijdag 24 mei
huis aan huis verkoop van

rozen
Een bos met 20 rozen voor € 8
Vanaf 17.00 uur kunnen leden van Muziekvereniging Concordia bij u langskomen
om deze prachtige rozen aan te bieden.
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Behaalde resultaten
PK regio
Libre
Poule A
1e plaats Th. v.d. Bekerom
Poule B
1e plaats J. Hofmans M
4e plaats J. Smulders
5e plaats J. Tacken
8e plaats J. Derks
Poule E
3e plaats H. Hermans
4e plaats S. v. Rens

Poule F
3e plaats Ch. v. Rengs
Poule H
1e plaats J. v.d. Bekerom
5e plaats J. Hofmans H
Poule I
7e plaats J. Craenmehr
Poule J
1e plaats H. Versleijen

Bandstoten
Poule N
4e plaats Th. v.d. Bekerom
Poule R
5e plaats J. Hofmans H

Poule Q
3e plaats J. Tacken
5e plaats S. v. Rens

Allen nog gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Woensdag 29 mei feestmiddag/afsluiting seizoen 2018/19 F.B.O. te Ysselsteyn,
Vertrek 13.00 uur bij het MFC.
12 juni a.s. jaarvergadering, aanvang 14.00 uur in de biljartzaal.
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 is tot medio/eind maart 2020.
Dames/heren van 55+, jullie zijn van harte welkom bij Ouderenbiljart Meterik.
Aanmelden kan bij Jan Derks, mobiel 06- 3606 1149.
Indien u niet in competitie verband wilt deelnemen of alleen onderlinge wedstrijden wilt spelen,
dat kan natuurlijk ook.

Gedichtje uit het boekje ‘Moet ik nou nog lang op school blijven?
Geschreven door Jeu Geurts. De tekening is van Henriëtte Kerkhoff.
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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
3-05
25-05
26-05
26-05
30-05

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

Senioren
Programma
22 mei 19:30 uur
26 mei 14:30 uur
26 mei 12:00 uur
26 mei 10:30 uur
26 mei 10:00 uur
30 mei 12:00 uur
30 mei 10:30 uur
2 juni 10:30 uur

Meterik 4
Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 2
Meterik 3
Hegelsom 4

- SV Venray 12
- BVV’27 1
- Blerick 3
- Sparta’18 6
- Leunen 4
- SV Venray 5
- SV Oostrum 5
- Meterik 3

Stormvogels troeft in beginfase Meterik af
Op zondag 19 mei speelden Stormvogels en Meterik op sportpark `t Eindpunt in Siebengewald
een matige wedstrijd. Uiteindelijk wonnen ‘de vogels’ verdiend met 2-1 en hielden daardoor hun
kansen op de nacompetitie in stand.
Vanaf de aftrap was Stormvogels veel feller. Thijn Fransman maakte dankbaar gebruik van de
geboden ruimte en scoorde al na 5 minuten de 1-0. Na 20 minuten scoorde hij op identieke wijze
de 2-0. Meterik schrok eindelijk wakker en kreeg een aantal kansen via de goed spelende Brent la
Crois. De Stormvogels keeper pareerde twee keer een inzet van de A-speler. Maar drie keer is
scheepsrecht en na een fraaie solo door de verdediging schoot Brent beheerst de 2-1 binnen. De
spanning was weer terug in de wedstrijd.
De groen-witten lieten zich na de thee weer bijna door een snelle uitval verrassen, maar een inzet
ging rakelings voorlangs. Meterik kreeg een veldoverwicht en leek via Rick Hesen de gelijkmaker
te scoren maar zijn inzet ging ook voorlangs. Brent la Crois kapte vervolgens een aantal
verdedigers fraai uit maar deze keer ontbrak de koelbloedigheid om te scoren. Meterik verloor
deze wedstrijd door veel te afwachtend spel op het middenveld en doordat er geen team stond.
Stormvogels leek ervan te profiteren maar keeper Luuk Haenen kon met een aantal reddingen een
grotere nederlaag voorkomen! Groen-witten, laat volgende week tegen BVV zien wat jullie echt
kunnen en neem dit vervolgens mee naar de nacompetitie. Sta er als team, ga er samen voor
knokken dan kunnen jullie promotie afdwingen. Dat zou een unieke prestatie zijn voor jullie en voor
RKSV Meterik, net als promotie naar de 2e klasse in seizoen 1998-1999!
Hebben we niets te zoeken in de 3e klasse zoals diverse kenners suggereren? In 1999 werd dat
ook gezegd, was Meterik de gedoodverfde degradant. We moesten met 24 punten een
beslissingswedstrijd voor degradatie tegen Geleen-Zuid spelen, die helaas werd verloren. Het
was een bijzonder jaar, een unieke beleving, vraag maar aan de assistent trainers Stefan
Craenmehr en Pascal Huijs die toen op het veld stonden!
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Jeugd
Uitslagen 18-5-2019:
ST SV United/BVV’27 JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
ST Meterik/America JO17-1
ST Meterik/America JO15-1G
Belfeldia JO13-1
Sportclub Irene JO11-2
Sparta’18 JO11-1G
ST Meterik/America JO9-1G
ST Meterik/America JO9-2G
ST Meterik/America JO8-1
ST Meterik/America JO8-2

- ST America/Meterik JO19-1
- ONDO JO19-2
- ST SV United/BVV’27 JO17-2
- Ysselsteyn JO15-1G
- ST America/Meterik JO13-1
- ST America/Meterik JO11- ST America/Meterik JO11-2
- FCV-Venlo JO9-2
- Sparta’18 JO9-2G
- Venlosche Boys JO8-4
- Venlosche Boys JO8-5

6–2
8–1
2–0
2–4
2–5
2–0
4–5
5–3
8–0
6–3
4–4

Programma 23-5-2019:
RKSVN JO19-1

- ST America/Meterik JO19-1 20.00 uur

Programma 25-5-2019:
ST America/Meterik JO19-1
ST America/Meterik JO19-2
ST SVEB/Sporting S.T. JO17-2G
ST Sparta’18/Kronenberg JO15-2G
ST America/Meterik JO13-1
ST America/Meterik JO11-1
ST America/Meterik JO11-2
H.B.S.V. JO9-2
Leunen JO9-2G
Sportclub Irene JO8-2
GFC’33 JO8-1
ST Meterik/America

- ST Sporting S.T./SVEB JO19-1
- DESM JO19-2
- ST Meterik/America JO17-1
- ST Meterik/America JO15-1G
- ST SVEB/Sporting S.T. JO13-2G
- Venlosche Boys JO11-2
- Kronenberg JO11-1
- ST Meterik/America JO9-1G
- ST Meterik/America JO9-2G
- ST Meterik/America JO8-1
- ST Meterik/America JO8-2
- JO7-MP Locatie Hegelsom

14.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
13.15 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.45 uur
10.30 uur
11.30 uur
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Matinee maandag!
Beste dorpsgenoten,
Tijd voor het programma op matinee-maandag:

Party Criminals, Miel Hoeijmakers & Maxime Baur!
Het kermismatinee wordt afgetrapt door Miel en Maxime. Ondanks
hun jonge leeftijd heeft dit Hôrster duo al veel muzikale kilometers
gemaakt. Met enkel een akoestische gitaar en twee prachtige
stemmen zullen zij ervoor zorgen dat de Miëterik weer opgeladen aan
de laatste kermisdag kan beginnen.
Na Miel en Maxime is het de eer aan de Party Criminals om de kermis van 2019 op een
knotsgekke manier af te sluiten. Zij stoppen show, muzikaliteit én geniale humor in één concept.
Vijf doldwaze, gemoedelijke Belgische en Nederlandse muzikanten vuren de ene hit na de andere
op je af. In een razend tempo krijg je een powershow te zien waarvan menig DJ stil wordt! ‘Als té
gek niet gek genoeg is’ dan ben je echt toe aan de Party Criminals! Met hun unieke, frisse concept
zorgen zij voor muzikale hoogstandjes en hilarische fratsen! Altijd supergezellig met een aantal
Belgen in de band! De Party Criminals stappen in hun muzikale rollercoaster en vliegen door alle
jaren en muziekstijlen heen met opzwepende mash-ups! Compleet met allerlei coole
showelementen zoals een Co2 kanon en confetti-shooters, brengen de party Criminals een show
om nooit te vergeten! Meezingen en meespringen, een optreden van de Party Criminals moet je
beleven!
De muzikale omlijsting is in handen van DJ Einstein & MC2. DJ Einstein & MC2 hadden nog een
gaatje over in hun geperforeerde agenda. Dit duo gaat ervoor zorgen dat de muziek die uit de
speakers komt, menig man en vrouw en onzijdig laat dansen. Tijdens de Meterikse kermis
verruilen EINSTEIN & MC² het laboratorium voor de feesttent! Deze hooggeleerde spindoctors
dopen ingewikkelde materie makkelijk om in keihard dansbaar voetenwerk! Gegarandeerd
spinwerk in 't kwadraat, kom dansen en vergeet de geodriehoek niet.
Tot ziens op 12, 13, 14 en 15 juli!
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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 eens gezellig meedoen!
Heb je zin om een keertje te komen korfballen? Kom dan gezellig eens meedoen met een training
van één van de teams op Sportpark Wienus in Hegelsom. Dan kun je proberen of het korfballen je
leuk lijkt. In alle leeftijdsklassen zijn mogelijkheden van senioren, midweek, recreanten,
jeugdteams tot Kangoeroes en KombiFit. Aanmelden voor een training kan via info@svoxalis.nl
Benieuwd hoe het er bij ons uitziet, kijk dan eens naar
https://www.youtube.com/watch?v=eIkOvaQHwJg
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan
de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is
verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar is de
Kangoeroe Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren zij spelenderwijs
bewegen in teamverband en ze ontwikkelen balgevoel. De Kangoeroes trainen 1x per maand op
zaterdagochtend. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te
behalen.
Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen
leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs. Oudere jeugd en senioren trainen 2x per week en spelen
in het weekend hun wedstrijd. De midweek en recreanten spelen op woensdagavond.
KombiFit is sporten & bewegen op een laagdrempelig niveau op donderdagavond. Het bestaat uit
verschillende (spel)activiteiten zoals sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen, op eigen
niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden.
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en winter spelen
we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op maandag-,
dinsdag- en/of donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond.
Agenda
- 15/06/2019: KangoeroeKlup training van 10.00-11.00 uur op Sportpark Wienus
- 15/06/2019 + 16/06/2019: laatste reguliere speelweekend
- 17/06/2019 t/m 21/06/2019: ouder-dochter wedstrijden
- 18/06/2019: Teampresentatie jeugdteams vanaf 19.30 uur
- 19/06/2019: Regio afsluitdag voor F1 en F2
- 22/06/2019 + 23/06/2019: inhaalweekend wedstrijden
- 26/06/2019: Seizoenafsluiting voor alle leden
- 28/06/2019: Kampioenschapsreceptie vanaf 19.00 uur kantine Sportpark Wienus
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.svoxalis.nl
twitter: https://twitter.com/SVOxalis en facebook: www.facebook.com/OxalisHorst.

EXCURSIE

Leden die zich hebben opgegeven voor de excursie naar de manege van Emiel Tacken op
dinsdag 28 mei worden verzocht om bijeen te komen om 13.45 uur bij de manege .
Het adres is Kannegietweg 11 in Meterik; de excursie begint om 14.00 uur.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

zaterdag 25 mei, 6e zondag van Pasen, 19.00 uur
zaterdag 1 juni, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
Pieter Jan Tacken en Petronella Houben ( jaardienst)
zaterdag 8 juni: geen H. Mis
zondag 9 juni, hoogfeest van Pinksteren, 11.00 uur
In deze mis zullen 11 kinderen uit de groepen 4 en 5 van basisschool Onder de Wieken hun
Eerste H. Communie doen.
Lectoren:
25-05: Piet Kuenen
01-06: Jos Tielen

Acolieten:
25-05: Theo v. Rens
01-06: Huub Baltussen

Collectanten:
25-05: Jan Steeghs
01-06: 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. 077 398 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: 06 5540 8023

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 zijn onze asperges ook te koop bij Café zaal Kleuskens in Meterik.
Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen.

15

16

