‘t Krèntje

Jaargang 11
Nummer 20

dorpskrant voor en door Meterik

19 mei 2022

Redactie: Donkstraat 9
WELKOM IN
ONS MOOIE DORP

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

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.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben,
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.

2

Abonnement per 1 januari 2022
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 14-05-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
MEI
Do
Vr
Za
Za

19:
20-22:
21:
28:

Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
VC Trivia: volleybalkamp
Meriko Vocaal te gast bij 'Meijel bekoord' Femmes Vocales Meijel 19:00 uur
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:

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:
04-08:
Wo
06:
Vr
08-11:
Za
09:
Ma
11:
Di
12:
Wo
13:
Zo
17:
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
Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)
Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur
KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur
Meriko Vocaal te gast bij Aedemnoet Kessel 14:00 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:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Vr
05:
KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur
Ma
08:
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
Di
09:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC. 13:30 uur
Wo
10:
KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur
Za
13:
Molen Eendracht Maakt Macht: broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur
Ma
15:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Ma
22:
Dorpsverbinders: open inloop MFC 13:30 - 16:00 uur
Za
27:
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
SEPTEMBER
Ma
05:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
Do
08:
- KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur
Zo
11:
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
Ma
12:
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
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Hallo allemaal
Graag jullie aandacht voor het volgende. Helaas hebben we de laatste tijd last
van vernielingen en vandalisme bij de blokhut. Dit is natuurlijk niet de
bedoeling!
Daarom is het vanaf heden verboden om het terrein rondom de blokhut te
betreden, buiten de groepsavonden om.
Bedankt voor jullie medewerking,
Bestuur JongNL Meterik.

Oud Metaal Actie (OMA) 28 mei 2022
Zaterdag 28 mei is de oud metaalactie. Dan kan het oude metaal en elektrische apparaten ingeleverd
worden. Als de situatie het toelaat, staat de container op de gebruikelijke plek, de parkeerplaats van het
sportpark. Mocht dit niet meer lukken i.v.m. werkzaamheden bij de Vonckel, dan staat de container bij
onze eigen blokhut; daar is ook de ruimte om met een aanhanger te draaien. Onze vrijwilligers, groep 1,
José Geelen (i.p.v. Roger Jansen) en Henk Ambrosius staan bij de container om te helpen.

Oud Papier Actie (OPA)
Ook komen we 28 mei oud papier ophalen. We starten om 14:00 uur. Zorg dat vanaf dan alles netjes
gebundeld voor aan de weg staat.
Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Julia Schoeber en Dave Scherpenzeel
(i.p.v. Jac Ambrosius)

Rundje um ut hundje
Opmerkzame lezers ontdekten dat de uitslagen die vorige week gepubliceerd zijn, niet van dit jaar maar
van 2019 waren, waarvoor onze excuses. Hieronder de uitslagen van de Meterikse inwoners die op 7 mei
2022 aan de hardloopwedstrijden in Horst meededen.
J1217, 2.500 METER
Naam
Minuten
Björn Bouten
11:01

M35, 10.000 METER
Naam
Minuten
Mark Janssen
41:38

V45, 5.000 METER
Naam
Patty Kleeven

M40, 10.000 METER
Naam
Minuten
Marc Verheijen
43:29
Geert-Jan Blom
47:08

Minuten
34:14

MRECR, 5.000 METER
Naam
Minuten
Bjorn Coppers
19:57
Ruud Cuijpers
22:42
Ron Bosmans
24:42
Lon Bouweriks
28:52
MSEN, 10.000 METER
Naam
Minuten
Jouri Burgers
46:08
Lars Jacobs
46:58

M45, 10.000 METER
Naam
Minuten
Johan Drabbels
45:54
M60, 10.000 METER
Naam
Minuten
Jos van Ras
45:15
VRECR, 10.000 METER
Naam
Minuten
Marjelle Coppers
46:31

Mark Janssen heeft zondag 15 mei de marathon van Kopenhagen gelopen in een tijd
van 3 uur, 31 minuten en 19 seconden.
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Mededelingen KBO
Excursie woensdag 18 mei naar Siberia
Greenhouse
Met 50 leden zijn we afgelopen woensdag naar Maasbree gefietst of met eigen vervoer erheen gegaan.
Aankomende week een verslag van de excursie in ‘t krentje.

Busuitstapje d.d. woensdag 15 juni
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 zal ons de mooiste plekken 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 terugkomsttijd 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 en 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, VOL = VOL.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 30 mei vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 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….
Knutselen Door omstandigheden gaat het knutselen in de maanden april en mei niet door.
Groetjes, KBO Meterik.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
Afgelopen weekend werd in Horst een selectiewedstrijd dressuur voor paarden
gehouden.

Uitslagen
Klasse M1-M2; Fleur van Rengs met Kacy Sollenburg behaalde een mooie 4de prijs
Fleur proficiat.

Nieuws
Ons feestcomitétje is bezig met de organisatie van een gezellige BBQ op ons vast adres op de Roothweg.
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Dorpsraadvergadering donderdag 19 mei 2022
Vanavond 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 en de feestelijke opening van het centrum. Jong Nederland
Meterik is te gast om met de dorpsraad het gesprek aan te gaan over hun activiteiten, eventuele
knelpunten die ze ervaren en wat de dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen. Verder komt het nieuws
en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod.
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan aub 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.

Informatieavond Duurzaam Meterik goed bezocht.
Vorige week dinsdag, 10 mei, organiseerde de werkgroep Duurzaam Meterik een informatieavond over
het isoleren van je huis. Ook was Dirk Muysers aanwezig om vragen te beantwoorden over zonnepanelen
en laadpalen.
De avond was druk bezocht (29 huishoudens hadden zich aangemeld)
en je merkte aan de vragen uit de zaal, dat veel huiseigenaren al
nagedacht hadden over isoleren/verduurzamen van hun huis.

Isolatie.com gaf uitleg over de diverse mogelijkheden. Dit is
vaak maatwerk en niet een standaard oplossing voor elk huis.
Maar aan de hand van het “modelhuis” en de vragen uit de
zaal, is er zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de
diverse mogelijkheden.
Iedereen bedankt voor de komst en veel succes met
verduurzamen.
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Uitslag finale PK wedstrijden
gespeeld op woensdag 11 mei 2022:
1e plaats met 9 punten: Hai van den Beuken
2e plaats met 3 punten: Jos Tielen
3e plaats met 3 punten: Jan Leeuwestein
4e plaats met 2 punten: Jan Hofmans
De feestelijke afsluiting afgelopen vrijdag was een groot succes.
We mochten weer gebruik maken van de mooie Jeu de Boulesbanen en daarna was er een uitstekend
verzorgd warm en koud buffet door café Kleuskens.
De biljartfederatie sluit op woensdagmiddag 25 mei het seizoen feestelijk af in Ysselsteyn. De leden die
zich hiervoor opgegeven hebben vertrekken om 13.10 uur bij het MFC met eigen vervoer.
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 juni a.s. om 14.00 uur in de zaal van het MFC.
Als er nieuwe leden (dames/heren) zich willen aanmelden (leeftijd vanaf 55 jaar) of huidige leden zich
willen afmelden voor de nieuwe competitie 2022-2023, die start in de 1e week van september of voor de
PK wedstrijden (onderlinge competitie) start medio augustus op de vrijdagmiddag dan kan dit tot
8 JUNI 2022.
Voor opgave en info kan men terecht bij: Hay Versleijen
Hay Hermans

(Email: hmg.versleijen@home.nl) of
(Email: hayhermans@hetnet.nl)

Hollandse vishandel
Will Gordebeke

Wij staan weer iedere
donderdagmiddag van
14.00 – 18.00 uur op het plein
in Meterik
Grote gebakken vis € 4,00

3 voor € 11,00

Kibbeling incl. saus

€ 5,00

€ 7,00

€ 9,00

Diverse verse vis
Diverse huisgemaakte gerechten

Aanrader: vers gebakken gamba’s
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SENIOREN
Agenda
Zie rechter pagina.

Uitslagen
12 mei
15 mei
15 mei
15 mei

RKSV Meterik 1 (zon)
Hegelsom 3 (zon)
America 3 (zon)
SVEB 1 (zon)

BEVO 1 (zon)
RKSV Meterik 4 (zon)
RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 1 (zon)

2-1
1-0
3-3
1-1

Meterik wint op wilskracht van BEVO
en behaalt pas in slotfase gelijkspel tegen SVEB
Op donderdag 12 mei behaalde Meterik thuis tegen BEVO een zwaar bevochten 2 – 1 overwinning.
Meterik ging furieus van start en na een prachtige aanval via Bart Houben en Piet Steeghs tikte Rick
Hesen bij de eerste paal de 1 – 0 binnen. Op bijna identieke wijze leek Rick ook de 2 – 0 te scoren maar
ditmaal ging zijn inzet net naast. BEVO vocht zich fysiek en verbaal terug in de wedstrijd en kreeg een
tweetal kansen, maar Meterik hield met wat kunst en vliegwerk de nul vast.
Na een half uur kreeg Meterik een vrije trap aan de achterlijn. Nick van Berlo schoot deze laag voor,
Bjorn Cuppen reageerde attent en tikte de 2 – 0 binnen.
Meterik leek na de thee de beslissing te forceren. Maar Bart Houben raakte een kansrijke assist van Rick
Hesen niet goed en een voorzet van Piet Steeghs, na een prachtige solo, kopte hij over. Vervolgens ging
Meterik steeds meer mee in het vechtvoetbal van BEVO en beperkte zich tot verdedigen. Stan Spee kreeg
nog wel alle ruimte om de 2 – 1 voor BEVO te scoren maar verder hielden de groen-witten de gelederen
gesloten.
We willen de derde periode pakken en daarvoor blijven we tot het laatste fluitsignaal knokken. Die wil is er
binnen de lijnen en ook op de bank, “maar de vele dubbele programma’s na de winterstop beginnen hun
tol te eisen”, zo gaven Cas Janssen en Tom Smits na de wedstrijd aan.
Op zondag 15 mei speelde Meterik in de uitwedstrijd tegen SVEB 1-1. SVEB kon een overwinning goed
gebruiken om nacompetitie voor degradatie te voorkomen en Meterik moest winnen om aan kop te blijven
in de derde periode van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Meterik begon goed aan de
wedstrijd en kreeg een aantal kansjes, maar het was SVEB dat na een half uur goed gebruik maakte van
de geboden ruimte en Steff Hermans scoorde van afstand de 1–0. SVEB hield de gelederen gesloten en
Meterik werd pas gevaarlijker toen voormalig topscoorder Dirk van Rengs inviel. Dirk bekroonde de
eenmalige (?) invalbeurt met de 1 -1. Hij kopte in de slotfase een voorzet van Giel Vullings vanaf de
achterlijn fraai in de lange hoek. SVEB leek toch nog de gewenste overwinning te pakken maar Meterik
keeper Luuk Haenen tikte een vrije trap van Maik Vermazeren uit de hoek.

Programma
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19 mei

19:30

RKSV Meterik 2 (zon)

VVV'03 2 (zon)

22 mei

10:00

RKSV Meterik 4 (zon)

Wittenhorst 8 (zon)

22 mei

10:30

SV Venray 6 (zon)

RKSV Meterik 2 (zon)

22 mei

12:00

RKSV Meterik 3 (zon)

FCV-Venlo 8 (zon)

22 mei

14:30

RKSV Meterik 1 (zon)

S.V. Grashoek 1 (zon)

29 mei

10:30

Kronenberg 3 (zon)

RKSV Meterik 3 (zon)

29 mei

14:30

TSC '04 1 (zon)

RKSV Meterik 1 (zon)

06 juni

13:00

vvVOS 2 (zon)

RKSV Meterik 2 (zon)

06 juni

14:30

RKSV Meterik 1 (zon)

Hegelsom 1 (zon)

19 juni

10:30

RKSV Meterik 2 (zon)

Blerick 4 (zon)
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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 tweede deel van het leven van Thei.
De boerderij van Hof Sjang is in 1964 verkocht aan hun zoon
Pierre en Helma Verstappen en hun 4 dochters en in 2007
verkocht aan de familie Driessen die er 3 woningen van heeft
laten verbouwen.

Op de boerderij, Crommentuijnstraat 47, waar Thei opgroeide was akkerbouw en vee m.n. varkens,
kippen, koeien en paarden. Het beroep van de vader was boer en zijn moeder deed de huishouding. Ook
moesten ze allemaal mee helpen op de boerderij en op het land.
De grond lag:
- op het broek, dat was het begin van de Eikhorst: dat stuk werd later toebedeeld aan Jan Jenniskens
via de ruilverkalveling.
- Het langere: op de hoek Nieuwe Peeldijk en Reindonkerweg.
- Erf rondom de boerderij en over de beek. Bij het stuk van over de beek lag twee ‘merge’ asperges.
- Het kempke en een stuk richting Hofmans Mich op de Roothweg.
Ook had de familie een stuk bos gekocht van tante Triena uit Valkenburg wat zij, tante Triena, geërfd had
van familie van de Goor [van Rijswick- Gooren]. Naar dat bos gingen Jac, Pierre en Thei geregeld om
bonenpalen, planken voor op de schelft/hooizolder (om de sterkte te leggen) en weipalen (voor afrastering
van het weiland) op te halen met paard en wagen.
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Op de boerderij bij de fam. Verstappen hadden ze ook, zoals op meerdere plaatsen, een ‘maat’ (hulp in de
huishouding) en knecht. Jarenlang werkte Theeuwen Jeu bij hen op de boerderij want alles moest met de
hand gedaan worden, zowel op het land als op de boerderij. En Lies van As kwam vanuit de
huishoudschool van Posterholt binnenshuis ook helpen. Voor kost en inwoning en een extraatje kwamen
ze helpen.
Ook vanuit het klooster van Meterik kwamen dkt. Krijgton en juffrouw de Jongnaars bij de familie. Thei
herinnert zich dat ze Mia Verstappen verzorgden tijdens haar ziekbed toen die flink gevallen was en een
hoofdwond had.

Hemelvaartsdag geopend
Tuinkruiden vanaf 50 c
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Programma senioren dames

Zaterdag 21 mei
16:30 VC Trivia

DS 3

Civitas DS 1

Gymzaal Hegelsom

fluiten
Lin van, Eugenie

Programma senioren heren
17:00 Livoc Liessel HS 1

VC Trivia HS 1

De Smeltkroes, Liessel

Buitentoernooi
Hey sportievelingen, zijn jullie al klaar voor het buitentoernooi? Heb jij jouw team bij elkaar? Meld je dan
snel aan, want op 28 mei zullen de aanmeldingen sluiten. Het toernooi vindt plaats van 14.00 - 19.00 uur.
We sluiten het toernooi samen af met ZDF Superstars en het duo DJ Davy & MC Whitehammer!
Aanmelden kan nog via deze link: https://forms.gle/ekfLPx6VRvocDEN19
We hopen jullie allemaal te zien op 11 juni op het terrein van Jong Nederland America!

Kampioensreceptie
Op vrijdag 27 mei is de receptie van vier teams van VC Trivia die kampioen zijn geworden! Alle leden en
vrijwilligers van VC Trivia, familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om van 19.30 uur tot 20.30 uur
onze kampioenen te feliciteren in MFC De Meulewiek in Meterik.

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!!!
HEMELVAARTSDAG van 10:00 tot 16:00 uur geopend
ACTIE: Hangpetunia
ACTIE: Dubbele hanggeranium
ACTIE: Vlijtige liesjes 12 stuks
ACTIE: Hangpotten met 3 kleuren
Gazania’s zomerbloeier 2022
Portulaca

€ 0,50
€ 0,75
€ 3,00
€ 5,00
€ 0,75
€ 0,75

12 Lobelia’s
12 Begonia’s
Geraniums
Dahlia’s
Fuchsia’s

Enz, enz, enz, enz, enz.
Meer dan 200 soorten zomerbloeiers

Kwekerij de Lifra, Lorbaan 12a Veulen.
Ma t/m vr. 9:00 tot 19:00 uur
Zaterdags 9:00 tot 18:00 uur
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€ 1,50
€ 3,00
€ 1,00
€ 1,25
€ 0,75

Chris van Rengs door
naar Nederlandse Kampioenschappen
De Limburgse Kampioenswedstrijd voor solisten
en kleine ensembles is een opstap voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Deze vond
plaats op zondag 15 mei in ‘t Patronaat in Sint
Joost waar ons lid Chris van Rengs als solist in de
2e divisie uitkwam.
Na een mooie voorstelling van MYstic drums 2.0,
afgelopen zaterdag in ’t Gasthoes in Horst, mocht
Chris zich opmaken voor dit solistenconcours en
mét succes.
Met de uitvoering van het solowerk Sea Refractions wist Chris met 89 punten een plaats af te dwingen
voor de Nederlandse Kampioenschappen! Chris, namens de hele club van harte gefeliciteerd met dit
mooie resultaat en veel succes met de voorbereiding.

Geslaagde voorstelling MYstic drums 2.0
Afgelopen zaterdag stond er eindelijk weer een mijlpaal in de agenda van ons drumkorps: MYstic drums
2.0! Dat de samenwerking met De Peelklank uit Ysselsteyn meer dan prima te noemen is werd in 2018 al
bevestigd.
Nu, in 2022, was het dan ook weer hoog tijd voor een reünie. Veelal dezelfde gastmuzikanten reageerden
enthousiast waardoor de toch wel korte aanloop naar een dergelijk concert met muzikaal succes over de
streep werd getrokken. Voor onze jongste leden, Stef en Gido, was deze vuurdoop met momenten erg
spannend, maar kon er ook gelachen worden tijdens o.a. de komische act in rokjes.
Met voorstellingen als deze willen wij de veelzijdigheid van slagwerkmuziek blijven promoten in onze
gemeenschap, dus dank aan de ruim 200 bezoekers die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Bij deze nogmaals een dankwoord aan de gastmuzikanten: Guus Brinkmans (gitaar), Carmen Achten
(toetsen), Maurice van Dijk (basgitaar). Blazerssectie onder leiding van Sjaak Jenniskens: Wouter
Ambrosius, Jos Cuppen en Trudi Janssen.
Presentatie van o.a. Mark Tacken. En, last but not least: zang van Guus Jacobs en Suzan
Spreeuwenberg.
Tot de volgende keer!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H.Missen in onze kerk
Zaterdag 28 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
Zaterdag 4 juni, hoogfeest van Pinksteren, 19.00 uur
1. Jan Tielen (jaardienst)

Zaterdag 11 juni, hoogfeest Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur
1. Jan en Nellie Tacken- Thijssen

Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
28-05: Jos Tielen
04-06: Susan Baltussen
11-06: Henny Jenniskens

Acoliet
Theo v. Rens
Huub Baltussen
Max v. Dieten

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: : 077 3981416
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 : 06-55408023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Er is nu een echte verjaardag
voor elk kind in Horst aan de Maas
61.000 Kinderen in Nederland vieren de mooiste dag van het jaar niet omdat er geen geld is voor extra
boodschappen en een cadeau. Voor hen is er geen feestelijke dag thuis en op school. Soms melden
ouders hun kinderen zelfs ziek om niet te hoeven trakteren. Voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen in Horst aan de Maas is er nu een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. De doos bevat slingers,
ballonnen, een taartmix, een cadeau en traktaties voor op school. Ouders kunnen samen met de
eventuele broertjes en zusjes van de jarige Job een echt verjaardagsfeest organiseren. Ze versieren het
huis, bakken een taart en pakken het cadeau feestelijk in. Op school hoort de jarige Job er helemaal bij
met een echte traktatie voor de hele klas. Wilt u een verjaardagsbox aanvragen voor een kind dat woont in
een gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau? Stuur dan een mail naar
info@leergeldhorstaandemaas.nl. Zij regelen de verjaardagsbox voor kinderen in Horst aan de Maas.
Jarige Job is er zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
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Hallo, ik ben Iva Keijsers.
Ik ben 7 jaar en samen met mijn papa Christian heb ik een maquette gemaakt van Meteriks veld 2 om te
laten zien op school en er over te vertellen. Vinden jullie het mooi?
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