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Mystic Drums 2.0
4 jaar geleden, in 2018, sloegen ze de handen al ineen met een geslaagde dubbele voorstelling: de
slagwerkgroepen van De Peelklank Ysselsteyn en Concordia Meterik.
Toen in de kleine zaal van de schouwburg in Venray. Nu gaan ze voor een nieuwe versie, maar dan in
de grote zaal van ‘t Gasthoes in Horst. Met jeugdige inbreng van jeugdopleiding JES en JUMP.
De twee korpsen zijn goed voor een 40-tal slagwerkers, ondersteund door een combo van gitaren,
toetsen, blazers en zang van Suzan Spreeuwenberg en Guus Jacobs.
Laat je verrassen door een afwisselende theateravond met drums in de hoofdrol!
Komende zaterdag, 14 mei, is het zo ver. Tot dan!
VERKOOP KAARTEN VIA www.gasthoes.nl/programma/mystic-drums.

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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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Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
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Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
⅓ pagina
€ 11,50
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€ 8,50
Zoekertjes (particulieren)
€ 2,50
Familieberichten en gevonden / verloren
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 08-05-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

MEI
Za

Ma
Wo
Do
Vr
Za

- Nationale Molendag: broodbakken 13:00 uur
- Voorverkoop Boorebrullluft beej de Meule (locatie: kapschuur molen) 14:00 - 16:00 uur
- MV Concordia: voorstelling Mystic Drums van slagwerkgroep 19:00 - 22:00 uur
15:
- Nationale Molendag
- Voorverkoop Boorebrullluft beej de Meule (locatie: kapschuur molen) 14:00 - 16:00 uur
16:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
18:
KBO: Excursie 'Siberia Greenhouse' 13:00 uur
19:
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
20-22: VC Trivia: volleybalkamp
28:
JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Ma
Za

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
20:
25:

Zo

14:

Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 19:00 uur
- VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur
Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur
KBO: Busreis naar Duitsland 08:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

JULI
Ma
04:
04-06
Wo
06:
Do
07-08:
Vr
08-11:
Ma
11:
Di
12:
Wo
13:
Ma
18:
Do
Za

- Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022
Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur
KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur
- Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- Meriko Vocaal Pleinconcert 18:30 uur
21:
- t Krèntje huis-aan-huis bezorging
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
23:
- JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
23-30: JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022

AUGUSTUS
Ma
01:
Vr
05:
Ma
08:
Di
09:
Wo
10:
Ma
15:
Ma
22:
Za
27:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: Excursie naar Fall Creek 13:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC. 13:30 uur
KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Open inloop MFC Dorpsverbinders 13:30 - 16:00 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
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Rundje um ut hundje
Vanwege de coronamaatregelen ging in 2020 en 2021 de wedstrijd niet door, maar zaterdag 7 mei
vond het Horster hardloopevenement voor de zesde keer plaats. De volgende Meterikse inwoners
deden mee.
Jongens 6-8 jaar, 500 m
Jesse Driessen
Jelte Coppers
Meisjes 6-8 jaar 500 m
Jenna Versleijen
Jongens 8-12 jaar 1.250 m
Noud Craenmehr
Björn Bouten
Rik Craenmehr
Fender Driessen
Meisjes 8-12 jaar 1.250 m
Erin Hendrix
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minuten
1:34
1:35
1:42
4:51
5:01
5:27
5:18
7:02

VSEN 5.000 m
Maartje Jacobs
Maud Willems
Rianne Wilms
Merel Steeghs
Dirkje Maessen
Sandra Keijsers

21:53
26:21
26:21
28:11
28:11
30:20

V55 5.000 m
Hedwig van Ras van Herpen

24:23

M55 5.000 m
Wojchiech Dubas

24:32

MRECR, 5.000 m
Paul Heldens
Roel Ramaekers
Jos van Ras
Wilbert Claessens
Marc Verheijen
Patrick Jacobs
Ivo Gielen
Ruud Hermans

21:19
21:22
22:07
22:26
22:37
21:56
23:11
23:57

MSEN, 10.000 m
Niels van der Vight

39:40

M40, 10.000 m
Johan Drabbels

45:52

M45, 10.000 m
John Hendrix

59:20

M60, 10.000 m
Jos van Ras

45.15

Dorpsraadvergadering donderdag 19 mei 2022
Op 19 mei om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal plaatsvinden in de foyer
van MFC de Meulewiek.
Op de agenda staan onder andere de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2, de evaluatie van de
informatieavond van Duurzaam Meterik, de feestelijke opening van het centrum. Verder komen het nieuws
en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en willen we weer starten met het ontvangen van
een vereniging.
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan a.u.b. vooraf aan via
info@dorpsraadmeterik.nl
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten. Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te kunnen
dragen, we horen graag van je.
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina, Instagram en de website houden we jullie op de hoogte van de
uitkomsten van de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad.

NATIONALE MOLENDAGEN 2022 – Molen Meterik
Het is weer feest tijdens de Nationale Molendagen 2022! Honderden molens openen hun
deuren en draaien op 14 en 15 mei. Door het hele land zijn leuke activiteiten bij de molens,
ook in Meterik zijn er volop activiteiten.
Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige
Molenaars 50 jaar en daarom is 2022
het Jaar van de Molenaar. Extra
bijzonder dus om een molenaar te
bezoeken.
De molen is twee dagen open van
11:00 tot 17:00 uur:
-

Op zaterdag 14 mei wordt vanaf
13:30 uur molenbrood gebakken.
Kinderen kunnen alleen vandaag
zelf een broodje meebakken! Koffie
en vlaai zijn eveneens aanwezig.

-

Op zondag 15 mei wordt vanaf
13:30 uur ook molenbrood
gebakken; daarnaast worden er
allerlei hartige broodjes gemaakt.
Er is koffie en vlaai aanwezig en er
worden pannenkoeken gebakken.

Tot ziens op de Nationale Molendagen 2022!
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Excursie woensdag 18 mei 2022 naar Siberia Greenhouse
Voor de 42 leden die zich opgegeven hebben, we vertrekken om 13.00 uur met de fiets vanaf het MFC
(alleen bij droog weer). De mensen die op eigen gelegenheid gaan, zorg dat je om 14.00 uur aanwezig
bent op het adres Siberië 10, 5993 SB Maasbree. Tot woensdag….

Busuitstapje woensdag 15 juni 2022,
Dit jaar gaan we met de bus naar de Duitse Eifel.
We vertrekken om 08.00 uur richting Zuid-Limburg, waar we om half tien een pitstop maken bij de
Wilhelminatoren in Vaals. Daar kunnen we genieten van koffie/thee en een stukje Limburgse vlaai.
Daarna vertrekken we met de bus voor een prachtige rondrit door de Eifel. Een deskundige gids zal
ons vergezellen en weet ons de mooiste plekken te laten zien in het Nationaal Park de Eifel.
De route gaat naar de Rursee, de Obersee. Op de Obersee zullen we een boottocht maken en kunt u
vanaf het water genieten van de charme van het groene landschap.
Als lunch gebruiken we een originele Eifelplatte!
Na de lunch gaat de rondrit verder via schitterende natuur en rijden we door rustieke en typische
Eifeldorpjes. In het bekende toeristenplaatsje Monschau lassen we een pauze in.
Geplande terugkomstijd in Meterik zal zijn om ongeveer 18.30 uur, waar we weer kunnen aanschuiven voor het diner bij Ger en Irene Kleuskens.
De kosten bedragen € 65,00 per persoon; inbegrepen zijn: busreis, koffie/thee en vlaai, boottocht met
lunch en het diner.
Opgeven kan vanaf nu tot vrijdag 03 juni 2022 bij de secretaris Bert Thijssen per mail
kbometerik@gmail.com
Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06. 4035 5580
Het bedrag graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en
achternaam. Wees er snel bij, want er kunnen maar 62 leden met de bus mee, dus VOL = VOL.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Knutselen

Maandag 16 en 30 mei, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 12 en 19 mei, aanvang 13.30 uur.
Maandag 13 juni van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 14 juni organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht,
ze vertrekken om 13.30 uur voor het MFC. Haal de fiets uit het vet, en fiets gezellig met
de Janne Mannen mee….
Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door.

Groetjes, KBO Meterik.
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Helpende handjes Miëterikse Kermis gezocht!
Van 8 t/m 11 juli is het al zover: het jubileumweekend van de Mieterikse Kermis.
Om de kermis het hele weekend draaiend te houden, willen we dit jaar de hulp
inschakelen van (vrienden)groepen.
Samen met jouw vrienden, teamleden of buurtgenoten een paar uurtjes helpen en daarvoor of daarna
natuurlijk zelf de gezelligheid van de kermis meepakken. Zo dragen jullie bij aan een kermis voor, door en
mét de inwoners van Meterik!
Wat jullie kunnen doen? Dat is natuurlijk in overleg, maar denk aan tappen, tussenbuffet, bonnenkassa,
entree of garderobe (alle dagen). Ook kunnen we extra handjes bij het opbouwen (7 + 8 juli), afbreken
(12 juli) en poetsen aan het einde van een feestdag goed gebruiken.
Wil je ons helpen? Stuur dan een mail naar vrijwilligerskermismeterik@gmail.com met daarin eventueel
jullie voorkeur voor dag, dagdeel of dienst.
PS: Als je zelf (zonder groep) wilt helpen, dan horen we dat natuurlijk ook graag!
Alvast bedankt!
Stichting Kermis Meterik

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS EN SURFINIA
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Uitslagen competitie: Week 18

Competitie punten en eindstand na ronde 26

America 1
Meterik 2
Meterik 3
BBC.65 1
Meterik 5
Meterik 6
Kemphaan 7
Valdere
Sevenum 5

A Klasse
B1 Klasse
B1 Klasse
B2 klasse
B3 Klasse
C1 Klasse
C2 Klasse
C4 Klasse

Meterik 1
S.V.E.B. 1
Tienray 1
Meterik 4
Wanssum 3
Meerlo 2
Meterik 7
Meterik 8

5-6
8-5
6-5
3 - 10
5-7
6-7
4 - 10
4-7

Meterik 1
Meterik 2
Meterik 3
Meterik 4
Meterik 5
Meterik 6
Meterik 7
Meterik 8

169
180
151
152
150
145
175
170

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

4
2
8
7
6
5
1
3

Beste team in 2021-2022: KAMPIOEN Meterik 7 PROFICIAT!

Mededelingen
Feestelijke afsluiting competitie a.s. vrijdag 13 mei aanvang 13.30 uur Jeu de Boulesbaan.
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 juni a.s. om 14.00 uur foyer MFC.
Als er zich nieuwe of bestaande leden willen aan- of afmelden dames/heren vanaf 55 jaar voor de nieuwe
competitie 2022-2023, die begint in de 1e week van september of voor de PK wedstrijden (onderlinge
competitie) begin medio augustus t/m medio april dan kan dit tot 8 juni 2022.
Voor opgave en info kan men terecht bij: Hay Versleijen (email: hmg.versleijen@home.nl) of
Hay Hermans (email: hayhermans@hetnet.nl)
Het bestuur van Ouderenbiljart Meterik.

Wat voor een rups het einde van de wereld is,
is voor een vlinder slechts het begin.
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‘Reminder kaartverkoop
Boorebrulluft beej de Meule’
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
op zaterdag 14 en zondag 15 mei (Nationale Molendagen) vindt van 14.00-16.00 uur de kaartverkoop
plaats Beej de Meule in de Kapschuur. Gelieve met pin betalen.
Toegangskaart Vreejgezellefiëst: per stuk € 5,00 (inclusief 2 consumptiebonnen)
Toegangskaart Boorebrulluft beej de Meule:
Kinderen t/m 12 jaar: € 2,50
Volwassenen: € 7,50 (inclusief 2 consumptiebonnen)
Consumptiebonnen voorverkoop-deal: 10 + 1 gratis = 11 stuks voor € 23.
De consumptiebonnen zijn alleen geldig op 10 en 12 juni.
Dus zorg ervoor dat je dit dorpsfeestweekend niet hoeft te missen en koop tijdig
je toegangskaarten, want op = op!
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers: onze ‘Sjengen’.
Heb jij zin om als een echte Sjeng een steentje bij te dragen aan deze dagen?
Ga dan naar onze website: https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/
“Groete oet de fiësttent, oet de edereindaekinse-tent
De vrundjsjapväörutlaeve-tent, de groete, väöl plezeeer…”
’t BooreBrulluft Comité
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Theo Verstappen
Thei en Jo Verstappen - Tacken waren bereid herinneringen aan hun leven
in Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We publiceren hun
levensverhaal in meerdere delen; vandaag leest u het eerste deel van het
leven van Thei.
Theo Verstappen woont nu (2022) Schuttersweide 3 in Grubbenvorst. Hij is geboren op 15–03-1938 te
Meterik.
De vader van Thei was Pieter Jan Verstappen, geboren op 10-12-1897 en overleden op 26-03-1968. Zijn
roepnaam was Sjang.
De moeder was Carolien Verstappen – Van Rijswick, geboren op 30-10-1903 en overleden op 02-041992. Haar roepnaam was Lien. Ze trouwden op 6 september 1927.
Theo zijn roepnaam was Thei en zijn bijnaam was Hof Thei
Thei is geboren op de Meteriksebaan 14, nu Crommentuijnstraat 47 te Meterik en voor de oorlog was het

adres M135. Zijn ouders hadden de boerderij gebouwd in 1927, waar
Sjang en Lien samen 8 kinderen kregen. De broers en zussen van Thei
zijn: Jac [17-09-1927 en overleden op 05-01-2007], Pierre [27-04-1932 en
overleden op 23-05-2007], Elly [27-11-1935 en overleden op 15-11-2014],
Mia [22-10-1935], Thei [15-03-1038] Tonnie [18-07-1939 en overleden op
14-12-2021]. Twee van hun kinderen (jongetjes, beide met de roepnaam
Theo] zijn op jonge leeftijd overleden.
De vader van Thei, Hof Sjang, is geboren in het huis waar Houben Jan
jarenlang gewoond heeft, Crommentuijnstraat 34. Nu woont er een
kleinzoon van Jan Houben en Miet Hesen, Clint Raedts. De moeder Van
Thei, Lien Van Rijswick, is geboren in Tienray op de Spoorstraat in het
Molenhuis.
De eerste buren van Hof Sjang waren familie Tacken [Martens], Pas Marie [Litjens van de Pieter
Litjensweg] en Madou Crommentuijnstraat 32a, het huis waar nu (2022) Kenny Kleuskens woont. In dat
huis, Crommentuijnstraat 32a, hebben de volgende bewoners gewoond: eerst Madou Sjang en Truij
[Lemmen – Litjens], Pierre en Helma Verstappen – Heijligers, Jac van Asten, Boeme Hay [ Hay en Gerda
Smedts] Ton Houben [Ton en Riek Houben]. De huidige bewoners van het woonhuis zijn Kenny en Lieke
Kleuskens. De stal van dit huis is in 2018 ook tot 2 woningen verbouwd.
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SENIOREN
Agenda
17 juni

Afsluitavond met BBQ

Uitslagen:
8 mei
8 mei
8 mei

H.B.S.V. 3
MVC'19 3
RKSV Meterik 1

RKSV Meterik 2
RKSV Meterik 3
Vv Kessel 1

5-3
2-1
3-1

Meterik behaalt zwaar bevochten overwinning op Kessel.

Op zondag 8 mei won Meterik de thuiswedstrijd tegen Kessel met 3 – 1. Meterik had zijn vizier op scherp
staan en hield met het nodige geluk de gevaarlijke Kesselse voorhoede in bedwang.
In de eerste helft was Kessel sterker en creëerde de meeste kansen. Maar gelukkig voor de groen-witten
stond hun vizier niet op scherp of was keeper Luuk Haenen de ‘grote’ sta in de weg! Meterik liet zich met
name in de beginfase fysiek aftroeven en had nog te weinig rust in zijn spel. Maar ze kropen uit hun schulp
en werden sporadisch gevaarlijk met prima combinatievoetbal. Piet Steeghs scoorde na een klein half uur
zeer beheerst de 1 – 0.
Kessel bleef gevaarlijk en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd te zijn, maar een perfecte voorzet van
Willem Kruik werd jammerlijk naast gekopt. Vervolgens zette Giel Vullings het wedstrijdbeeld helemaal op
de kop door attent te reageren op een dieptepass van Piet Steeghs en bekroonde zijn prima spel met de
2 – 0. Kessel kreeg nog twee goede kansen maar onder aanvoering van Luuk Haenen bleef de nul staan.
Na de thee nam Meterik het initiatief, joeg de bal af en liet Kessel veel minder in zijn spel komen. Piet
Steeghs beloonde zijn team voor deze dadendrang met de 3 – 0. Hij verzilverde heel beheerst een
prachtige pass van Gijs van Rengs. “We zijn met het ‘mes tussen de tanden’ aan de wedstrijd begonnen,
elkaar in daad en woord gestuurd en daardoor de 3 punten in Meterik gehouden” zo gaven Leon Cuppen
en Luuk Haenen na de wedstrijd aan.
Giel Jacobs van Kessel mocht in de slotfase nog de zeer verdiende 3 – 1 scoren maar verder gaven de
groen-witten niets meer weg. De groen-witten groeien in hun spel en haken steeds meer aan bij de vorm
van voor de winterstop. Ze verdienen daarmee een extra groot compliment omdat ze ook nog eens een
viertal basisspelers missen door blessures.
Hopelijk kan trainer Paul Heldens zijn team weer fit krijgen voor de wedstrijd van a.s. donderdag tegen
Bevo, de medekoploper in de 3 periode……

Programma
12 mei
15 mei
15 mei
15 mei
15 mei
22 mei
22 mei
22 mei
22 mei
29 mei
29 mei
6 juni
6 juni
19 juni
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19:15
10:00
10:30
11:00
14:30
10:00
10:30
12:00
14:30
10:30
14:30
13:00
14:30
10:30

RKSV Meterik 1
Hegelsom 3
RKSV Meterik 2
America 3
SVEB 1
RKSV Meterik 4
SV Venray 6
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
Kronenberg 3
TSC '04 1
vvVOS 2
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2

BEVO 1
RKSV Meterik 4
VVV'03 2
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
Wittenhorst 8
RKSV Meterik 2
FCV-Venlo 8
S.V. Grashoek 1
RKSV Meterik 3
RKSV Meterik 1
RKSV Meterik 2
Hegelsom 1
Blerick 4

SJO America-Meterik
Jeugdvoetbal binnen SJO America-Meterik
Binnen SJO America-Meterik voetballen de jeugdspelers van AVV America en RKSV Meterik in één
gezamenlijke jeugdafdeling. In onze jeugdteams voetballen jongens en meisjes uit America en Meterik
samen waarbij ze begeleid worden door onze jeugdkaderleden uit beide dorpen. Trainingen, wedstrijden
en andere activiteiten vinden plaats op de sportparken in beide dorpen.

Meetrainen bij SJO America-Meterik?
Bij SJO America-Meterik bieden we iedereen de mogelijkheid om eens mee te komen trainen bij een van
onze teams. Met deze trainingen kun je kennismaken met het jeugdvoetbal in America en Meterik en de
teams die er voetballen. Op deze manier weet je al bij wie je in een team komt te voetballen wanneer je je
na de proeftrainingen aanmeld als jeugdlid bij SJO America-Meterik.
Speciaal voor de jeugd van 5, 6 en 7 jaar (KNVB klasse JO6/JO7) worden
aan het einde van het voetbalseizoen 2021-2022 een viertal proeftrainingen
georganiseerd op de maandagen 9, 16, 23 en 30 mei. De eerste
aanmeldingen voor deze serie proeftrainingen hebben we reeds mogen
ontvangen. Wil jij graag aansluiten bij deze groep om samen met je
leeftijdsgenoten te komen voetballen dan zien wij je aanmelding graag
tegemoet. Aanmelden kan via de link achter bijgevoegde QR-code
(aanmeldformulier is ook te vinden op onze website www.sjoamericameterik.nl). En nodig gerust al je vriendjes en vriendinnetjes uit om zich ook
aan te melden!
Voor meer informatie over het (proef)trainen en voetballen bij SJO AmericaMeterik kan contact opgenomen worden via info@sjoamerica-meterik.nl.

Website
Kijk voor meer informatie op onze website www.sjoamericameterik.nl. Via deze website blijven wij alle
(jeugd)leden van AVV America en RKSV Meterik informeren over het jeugdvoetbal in America en Meterik.
Teams, wedstrijdprogramma´s en uitslagen kun je ook terug vinden op deze site.

Een lezer, die vanuit het keukenraam de aanleg van het kunstgrasveld bij de voetbalclub kan volgen,
stuurde ons deze foto, waarvoor dank.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen in onze kerk
Zaterdag 14 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur
Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders
Zaterdag 28 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
Zaterdag 4 juni, hoogfeest van Pinksteren, 19.00 uur
Jan Tielen (jaardienst)
Zaterdag 11 juni, hoogfeest Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur
Jan en Nellie Tacken - Thijssen
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
14-05: Margriet Hendriks
Max v. Dieten
28-05: Jos Tielen
Theo v. Rens
04-06: Susan Baltussen
Huub Baltussen
11-06: Henny Jenniskens
Max v. Dieten

Collectant
Jan Steeghs
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 398 1416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Programma senioren dames

fluiten
13-05-2022
14-05-2022
13-05-2022

19:00 VC Trivia DS 3 SV Aspargos DS 1
16:30 VC Trivia DS 3 AV Flash DS 1
19:30 Peelpush DS 7 VC Trivia DS 5

Gymzaal Hegelsom
Gymzaal Hegelsom
De Korref, Meijel

Litjens, Joost
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