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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Slaat 's avonds zware nevel neer,  
dan brengt de morgen helder weer. 

 
In week 22 is er 19 mm. bijgekomen in Meterik. 
Het totaal in mei is nu 46 mm. 
 
Als de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen. 
Als de zon weer gaat schijnen en me zorgen verdwijnen. 
Dan lacht het geluk me weer toe, van die nare tijd was ik erg moe. 
Als de zon weer gaat schijnen gaat het met me leven weer goed. 
Als de zon weer gaat schijnen wat die altijd al doet. 
 
 
           Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

Hulp bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
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, 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. 

 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 6 juni 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

 

Juni: 

Vr 07: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 08: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - JongNL Meterik inzameling vlooien voor 2e handsmert fiëst 10.00 -13.00 uur 
Zo 09: - JongNL Meterik 2e handsmert fiëst 2019 10:30 - 16:00 uur 

- Eerste H. Communie viering 11.00 uur 
Wo 12: Jaarvergadering MFC 20.00 uur 
Vr 14-16 Wandeldriedaagse, 15 juni Meterik gastdorp 
Za 15:  Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur 
Zo 16: - Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur 
  - t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden 
Ma 17: - 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 

Wo 19: Zonnebloem kienen in PETC+ Hegelsom 14.00 -16.30 uur 
Do 20: - KBO bus uitstapje 08.00 uur 
  - VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 22: - 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 
Zo 23: Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur 
Ma 24: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Zo 30: Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur 
 

Juli: 

Ma 01: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Meriko Vocaal zomervakantie concert 18.30 uur 
Di 02: KBO fietsdag 
Wo 03: Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur 
Vr 05: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 06: t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp 
Ma  08: KBO kienen 13.30 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13.30 uur 
Vr 25: Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst 
Za 27: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
 

Augustus: 

Vr 02: KBO eetpunt 13.30 uur 
Ma 05: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 07: - Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer  
  - KBO bedevaart Kevelaer 10.30 uur 
  - Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur 
Za 10: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 11: t/m vrijdag 16 augustus Oogstijd 800 12.00 -16.00 uur 
Ma 12: KBO kienen 13.30 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13.30 uur 
Do 22: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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AANMELDEN NIEUWE GROEP 

 
 
 

Hallo jongens en meisjes van groep 3. Houd jij van klimmen en klauteren, 
buitensporten, binnensporten, creatief bezig zijn en andere toffe 
activiteiten?  
Dan is Jong Nederland Meterik echt iets voor jou! 
 
Wij hopen dat we dit jaar met groep 3 (na de zomervakantie zijn jullie 
groep 4) een leuke en gezellige groep kunnen gaan starten met jongens en meisjes. Natuurlijk, als 
leiding hebben wij er echt zin in en hopen dat jullie je allemaal gaan aanmelden.  
 
Na de zomervakantie zullen we gaan starten met de groepsavonden; deze vinden plaats op de 
donderdagavond van 18:30 tot 19:45. Verder zijn er activiteiten zoals een weekendje weg, een 
gezamenlijk kamp dat in de zomervakantie is en natuurlijk leuke activiteiten tussendoor zoals 
pietenjacht etc.  
 
Lijkt het jou leuk om na de zomervakantie te starten in de nieuwe groep bij Jong Nederland 
Meterik? Meld je dan voor 11 juni aan met het aanmeldformulier dat je op school gekregen hebt. 
Mocht je deze niet hebben ontvangen of zijn verloren, neem dan contact op met de blokhut van 
JongNL Meterik (077-3986123) en we helpen je graag verder . 
De contributie voor een jaar bedraagt € 50,00. Je krijgt er een JongNL T-shirt bij.  
Groetjes, Kirsten, Eva, Maartje en Anna 
 

Laatste kans 

Geef je nog op voor onze Outdoorcooking workshop op 9 juni. 

Tijdens ons 2de handsmert fiëst (voorheen Buitenfeest) is er 
een nieuwe, uitdagende, leuke, lekkere en typische 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. 
Voor € 7,50 p.p. bereid je samen een uitgebreide lunch op houtvuur en vervolgens geniet je van 
deze zelfgemaakte lunch. Een unieke en leuke ervaring die je niet wilt missen. 
Je kunt je nog opgeven op info@jnmeterik.nl (ook voor eventuele vragen). 
 

PLUS actie een succes! Spaarders bedankt!! 

De PLUS actie is afgelopen en JongNL Meterik heeft een mooi bedrag van € 346,- mogen 
ontvangen! We bedanken iedereen die voor ons de muntjes heeft gespaard! Het komt onze jeugd 
ten goede. BEDANKT. 
 
 

Oproep !! 
De galafeesten voor de leerlingen die examen hebben gedaan, 
zijn voorbij; het is een spannende tijd! 
Wachten op het nieuws of je geslaagd bent! Wij vinden het fijn 
om te horen wie er uit Meterik geslaagd is en voor welke 
opleiding. Geef het door aan de redactie via de mail 
dorpkrantmeterik@gmail.com. Deze feestelijke berichten en 
eventuele foto’s plaatsen we geheel gratis!  

mailto:info@jnmeterik.nl
mailto:dorpkrantmeterik@gmail.com
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 

Evangelist - deel 96 

 
In 1968 was pater Jenniskens, die sinds 1963 als missionaris in Malawi 
(zuidoost Afrika) werkte, voor een langere periode op vakantie bij zijn 
familie in Meterik. 
 

Op 18 oktober vertrok hij weer naar Malawi en om hem financieel te steunen gingen op 13 oktober 
de zelatrices van de Parochiële Missievereniging huis-aan-huis een collecte houden.  
 
‘Als inwoner van de Meterik kunnen we hem niet met lege handen laten vertrekken, want hij zal nu 
weer een moeilijke tijd tegemoet gaan. Het bisdom, waarin hij werkt, telt 40 Nederlandse 
Monfortanen en 25 inlandse priesters. Deze priesters ontvangen ƒ 20,- per persoon per week als 
"loon". Hiervan zullen ze hun huishouden, de kosten verbonden aan de kerk (én 4 a 4 bijkerken!) 
moeten betalen. Bovendien is iedere priester aangewezen op een vervoermiddel, vanwege de 
enorme afstanden. Hieraan zijn natuurlijk ook veel onkosten verbonden, die van deze ƒ 20,- be-
taald moeten worden. Om van dit zéér kleine "loon" alles te betalen is een onmogelijke opgave zult 
U zeggen. Toch zullen ze dit moeten als U niet Uw vrijwillige financiële steun in wóórd en daad 
toezegt aan pater Jenniskens! Mede door deze omstandigheden, durven wij U deze huis-aan-huis 
collecte warm aan te bevelen!’ 
 
De collecte bracht het mooie bedrag op van ƒ 1590,60 en via de Boerenleenbank en persoonlijke 
giften kwam daar nog ƒ 1255,- bij. Meterik droeg pater Jenniskens en zijn missiewerk een warm 
hart toe!  
 
In Meterik werd vaker iets georganiseerd om de Meterikse missionarissen in het buitenland 
financieel te steunen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo werd er in augustus 
1969 een autorally 
gehouden waarover in 
het Limburgsch dagblad 
van 16 augustus 1969 
dit bericht stond. 
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Kort ‘zomers’ verslag 

 
 

Of daat de ierste zomerse daag ut deej of umdaat iederiën in de zón het geleage maar niemand 
haaj zin um un verslaag te make. Zui òk kunne zien umdaat Tom Dumoulin ni de Giro kós winne 
umdaat ze um vaan zien fietske hebbe geknald. Durrum heb ik meej maar ôp ut auteurspaad 
begève.  
 
In ále vroegte beej zien ierste rundje moos oze veurzitter al un veroongelukt vöske vaan de weag 
slijpe deen un arijjing ni oaverleft haaj. Mit maar 4 renners óp deze zôndaag en na iërs de proloog 
gedaon te hebbe ginge de A’s um nege oor mit nege wégrenners tegge de wind i richting Ell.  
 
Óp d’n terugwég mit de wind in de rug goof de ploogleider ‘t kommando: gas d’r óp en jaowaal, de 
twië alste (al AOWers) jooge ‘t tempo naor un huügte ván zon viefenvertig kilemèters. Maar daat 
kwom de renner din de vurrige weak hos d’n hemel i gepreze woar deur te staon. Pap in de biën 
haaj heej, ‘t ging ni mier en steun in de rug deej woondere tot in Zerum. Toen het heej de rest 
maar laote gaon. Ôp de Speulhofsbaan mit de finish in zicht ging ‘t zò haard daat ze beej ‘t 
voetbalveld gedugtig in de remme mooste kniepe, jaomer vur Herby di net oet ut spoar vaan de 
leadout ván de Stoemper wooj kome, anders haaj heej mit de bloome naor hoes mooge gaon.  
Joa, de Stoemper kaan nog haarder ás heej de groëte plaat d’r afschroeft want heej wet ni dát die 
d’r ópzit, aal ballast. 
 
Vaan de B’ees wiënig neejs aas daat ze Brabant i zie gegaon, of ze nog ni terug zien, niks vaan 
bekend, en drie man die komend wiekend mit zes andere nor Oëstenriek gaon hebbe de 
Brabantse Strade Mill afgekaggelt. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Nieuwe website Dorpsraad Meterik.  

De werkgroep Communicatie van de Dorpsraad is op de achtergrond druk bezig met de nieuwe 
website. We hadden gehoopt dat deze in mei online kon gaan, maar door omstandigheden is dat 
nog niet helemaal gelukt. Maar houd het Krèntje en de Facebookpagina van de Dorpsraad in de 
gaten. We zullen jullie daar op de hoogte brengen, als het zo ver is. 

Veel vertrouwde zaken zullen jullie ook op de nieuwe website terug kunnen vinden. Zo kun je 
straks (weer) oudere Krèntjes terugkijken. Dit is op de huidige site niet up to date meer, omdat 
straks op de nieuwe site de Krèntjes nieuw geüpload worden. 

De Molenwiekagenda en de Ommetjes, veel informatie over de Dorpsraad en haar werkgroepen, 
de Meterikse organisaties, verenigingen en bedrijven krijgen allemaal een plek op de nieuwe 
website. Nog even geduld. 
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Zo stemde Meterik op 23 mei 2019 bij de verkiezingen voor 

het Europees Parlement  

 
Opgeroepen    1245 
Geldige stempas     402 
Geldig volmachtsbewijs      64 
Geldige kiezerspas         1 
Toegelaten kiezers     467 
Geldige stembiljetten     464 
Blanco stembiljetten         3 
 
 
D66          20 
CDA        198 
PVV            7 
VVD          61 
SP          15 
PvdA          80 
ChristenUnie-SGP          1 
GroenLinks         18 
Partij voor de Dieren        17 
50Plus          16 
Jezus leeft           0 
Denk                 0 
De Groenen           0 
Forum voor Democratie       28 
VandeRegio&piratenpartij         0 
Volt Nederland           3 
 
 
 
 
 

Graag jullie aandacht voor de 

beken in Meterik 
 

Zoals jullie op de foto kunnen zien is hier een 
brug over de beek gebouwd. Ook wordt vaak 
hout en/of ander materiaal in de beken 
gedeponeerd. Bij de beek spelen is leuk, maar 
ruim a.u.b. na afloop op en haal alles uit de 
beek.   

Het belemmert de doorstroming van de beek, 
wat op zijn beurt niet goed is voor zowel de 
flora als de fauna.  

Het vriendelijk, doch dringend verzoek om hier 
attent op te zijn en ook tegen de kinderen te 
zeggen dat dit niet de bedoeling is. Dan 
kunnen we allemaal plezier blijven hebben van 
de beek, zonder dat er maatregelen getroffen 
dienen te worden. 
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EXCURSIE  EMIEL  TACKEN 

 

Op dinsdag 28 mei hebben 48 leden van seniorenvereniging KBO Meterik een bezoek gebracht 
aan de manege en rijstal van Emiel Tacken. Het begin van het bezoek dreigde helemaal in het 
water te vallen, want wie had er op geteld dat uitgerekend om deze tijd zo veel water uit de hemel 
naar beneden zou komen. Maar na een korte verbouwing met de hulp van de familie Tacken kon 
de excursie toch om 14.00 uur beginnen met een openingswoord door de voorzitter en een 
welkomstwoord door Emiel. 

Hierna gingen we naar de stallen van de paarden. Daar werden we opgewacht door een prachtig 
gemengd koor van een 10-tal boerenzwaluwen met hun prachtige zomerse gezang (zeer mooi). 
Bij de paarden aangekomen konden we kennis maken met mooie handtamme paarden en kon 
Emiel bij elk paard een verhaal vertellen over de afstamming en eventuele toekomstige kwaliteiten. 
Ook stond er een paard bij dat al de gehele wereld is overgevlogen (een paard dat kan vliegen) 
met het vliegtuig natuurlijk.  

Na de rondleiding hebben we nog kunnen genieten van koffie met vlaai, waarna Emiel werd 
bedolven onder vragen die allemaal gingen over de paardensport en die door Emiel vakkundig 
werden beantwoord. Zelfs op een vraag over een ruiter met overgewicht, om deze ruiter een 
rijzadel te geven dat gevuld is met helium, wist Emiel antwoord te geven. 

EMIEL, je hebt de leden van KBO Meterik ondanks de regen een prachtige leerzame middag 
bezorgd met goede uitleg over het houden en verzorgen van jouw viervoeters, of ook wel het 
edele paard genoemd. 

Het bestuur van KBO Meterik bedankt Emiel, vriendin en vader Jan voor deze prachtige middag 
en wenst hen alle goeds voor de toekomst. BEDANKT. 

 

 

 
 

PIZZA AVOND! Molen Eendracht maakt macht 

 

Vrijdagavond 7 juni worden er voor het eerst 

pizza’s gebakken in ’t Bakhuuske! 
Er wordt vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur gebakken. Je 
kunt de pizza’s mee naar huis nemen of gezellig 
samen opeten in de kapschuur.   
 
In verband met de ambachtelijke kwaliteit van de 
pizza’s is het aantal beperkt. Wees er daarom op tijd 
bij en houd rekening met eventuele wachttijden.  
 

Zaterdag 8 juni is de molen open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Er wordt vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur gemalen. 
In ’t Bakhuuske wordt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur molenbrood gebakken. 
Kinderen kunnen gratis hun eigen broodje maken en bakken. 
Koffie, thee en warme chocomelk is eveneens aanwezig. 
 
Tot ziens!  
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Ropabike 
 
Tijdens het pinksterweekend zal traditiegetrouw de Roparun worden gelopen van Parijs naar 
Rotterdam. Na tweemaal deze run gelopen te hebben met zijn Team199, The Spirit Lives Ones, 
zal Mark dit jaar meegaan als chauffeur.  
 

Ter voorbereiding hierop hebben Mark en zijn vader Jan tijdens het hemelvaartweekend deze 

route samen gefietst.  
 
Op Hemelvaartsdag vertrok familie Janssen in alle vroegte naar Parijs.  
 
Bepakt en bezakt met voldoende water, 
bananen, repen, sportdrank, gelletjes, 
reserve banden én natuurlijk niet te vergeten 
hun twee soigneurs, verliep de heenrit 
voorspoedig.  
 

De 1e dag kon er nog 130 kilometers 

gereden worden tot aan Hombleux.  
 

Tijdens dag 2, met eindbestemming 

Antwerpen, werden er in totaal 280 
kilometers afgelegd door de heren, met de 
nodige pauzes tussendoor.  
 

Toen de heren op de 3e en laatste dag 

de stal roken, zetten ze nog een extra tandje 
bij. Flink doorbijten waren de laatste 130 
kilometers, want het zitvlees was inmiddels flink beurs geworden. Precies volgens schema 
kwamen de heren om 14.00 uur lachend over de eindstreep in Rotterdam. Een topprestatie mag 
het zeker worden genoemd, want het tweetal heeft met deze Ropabike 540 kilometers afgelegd!  
 

De fietstocht is voorspoedig verlopen, geen 
enkele lekke band en precies volgens de route 
gefietst, lang leve de navigatiegadget.  
 
De enige vertraging die het tweetal opliep, was 
toen de trein vertraging had tussen Deurne en 
Horst-Sevenum op de terugweg vanuit 
Rotterdam. Er was nog enige twijfel om toch 
maar op de fiets van Deurne richting Meterik 
koers te zetten, maar het tweetal heeft dat idee 
vlug overboord gegooid: het pijnlijke zitvlees 
kreeg de overhand. Langzaam maar gestaag 
zijn ze dan toch naar het station geboemeld.  
 
De laatste kilometers op de fiets naar Meterik 
waren misschien nog wel de zwaarste van de 
hele Ropabike.  

Gelukkig werd dit al snel vergeten, want ze werden door het thuisfront met toeters en bellen 
onthaald! 
 

Groetjes van een thuisblijver 😊 

 
Doneren kan nog via: www.roparun.nl    –    Meer informatie over Team 199 http://www.team199.nl 
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Jeugdtoernooi 2019 

 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het mogelijk maken van ons jaarlijks jeugdtoernooi dat 
is gehouden in het weekend van 31 mei t/m 2 juni. Zonder de hulp van vele vrijwilligers, ouders, 
leden en sponsoren is het onmogelijk om een dergelijk toernooi te organiseren.  
 
Maar liefst 84 teams van 25 verschillende verenigingen hebben deelgenomen! 
Mede door het perfecte weer en de vele bezoekers op zondag(morgen) mogen we spreken van 
een in alle opzichten zéér geslaagd toernooi.  
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Als toernooiorganisatie zijn we extra trots op de betrokkenheid van de vele (jeugd)leden en hulp 
van leden van AVV America (o.a. scheidsrechters JO19-toernooi) voor het laten slagen van ons 
jeugdtoernooi! Dit is waar verenigen over gaat, allemaal harstikke bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teams JO19-1, JO15-1, JO9-2 en JO8-2 wisten dit jaar de 1e prijs in de wacht te slepen, super 
gedaan!  Hieronder de uitslagen van alle (eigen) jeugdteams: 
 

- ST America-Meterik JO19-1:   1e prijs 

- ST America-Meterik JO19-2:   4e prijs 
- ST Meterik-America- JO17-1:   4e prijs 

- ST Meterik- America JO15-1:   1e prijs 

- ST America- Meterik JO13-1:   5e prijs (cat.B) 
- ST America-Meterik JO11-1:   2e prijs (cat.A) 
- ST America-Meterik JO11-2:   6e prijs (cat.B) 
- ST Meterik-America JO9-1:    3e prijs (cat.A) 

- ST Meterik-America JO9-2:   1e prijs (cat.B) 

- ST Meterik-America JO8-1:    3e prijs (cat.A) 

- ST Meterik-America JO8-2:   1e prijs (cat.B) 

-  

Verder zijn er nog drie prijzen van de tombola niet opgehaald en deze kunnen nog deze week 
worden afgehaald tegen inlevering van de juiste lootjes, het betreft de lotnummers:  

874-blauw, 
885-blauw  
886-blauw. 

Mocht je in bezit zijn van één van deze lotnummers, dan kun je contact opnemen met Leon 
Tacken (06 5359 7518). Nogmaals iedereen die op welke manier ook heeft geholpen, onze 
hartelijke dank!!! Jeugdbestuur RKSV Meterik 
 
 
 

AMERICA/METERIK JO9-2 

KAMPIOEN!!!  
 
YES, YES, YES, ’t is gelukt!!! 
Maandag 27 mei zijn wij, America/Meterik JO9-2,  
kampioen geworden in Leunen. 

 
 
 
ST Meterik-America JO19-1 speelt a.s. zaterdag de halve bekerfinale tegen SV Hulsberg JO19-1 
om 14.30 uur op sportpark de Vonckel in Meterik. 
Kom allemaal kijken en onze jongens aanmoedigen!! 
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Meterik verliest in nacompetitie van Estria 

 

Op sportpark Kranenhof in Escharen speelden Estria en Meterik op zondag 2 juni voor de 
nacompetitie met als inzet promotie naar de derde klasse. Het 100 jarige Estria was ietwat 
fortuinlijker en tactisch slimmer dan het 90-jarige Meterik en  won met 1-0.  Zij spelen a.s. zondag 
tegen Mulo uit Helmond de tweede ronde. 

Meterik was op deze tropisch warme dag en op een droog hard veld een groot gedeelte van de 
eerste helft iets sterker, maar was niet scherp in de afronding. Dirk van Rengs schoot vanuit 
kansrijke positie twee maal over en Teun Jakobs schoot in vrije positie voorlangs. Estria werd vlak 
voor de rust pas gevaarlijk uit dode spelmomenten. Eerst tikte Meterik keeper Luuk Haenen een 
vrije trap over de lat en  vervolgens keerde Luuk uit de toegekende corner een kopbal en een 
schot van de Estria spits.  

Na de thee leek Rick Hesen Meterik op voorsprong te zetten maar zijn getimede boogbal was een 
gemakkelijke prooi voor de lange keeper. Estria loerde steeds meer op de counter en had 
daarmee al snel succes. Meterik leed balverlies  op het middenveld en Jordy Hurkens strafte dit 
onmiddellijk af. Hij schoot beheerst de mannen uit Escharen op een 1-0 voorsprong.  

Meterik bleef wel druk zetten maar Estria hield zijn verdediging goed gesloten en via snelle 
uitvallen leken zij de wedstrijd te beslissen maar Luuk Haenen hield met prima reflexen de 
promotiekansen in stand. Meterik kreeg nog wel twee kansjes maar door de slopende hitte zat er 
niet voldoende kracht en overtuiging in de inzetten en hield de keeper de 1-0 op het scorebord.  
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Totale randprogramma!  

 
Hallo Dorpsgenoten,  
 
 
 

Ook via deze weg willen wij jullie informeren over de randactiviteiten van de Miëterikse Kermis 
2019. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het ons gelukt ook dit jaar weer tal van leuke 
activiteiten voor jong en oud te organiseren. Buiten de attracties, die vanaf zaterdag dagelijks van 
14.00 – 20.00 uur geopend zijn, biedt de Miëterikse Kermis ook een geweldig randprogramma: 
 
Let op dat je jezelf op tijd opgeeft voor de activiteiten, want vol=vol!  
 

Vrijdag: 

Locatie: kermistent aanvang Meterikse Kwis!  

De inschrijving is inmiddels gesloten en we kunnen melden dat vanaf 18.00 uur 26 teams de strijd 
aan gaan om zich tot winnaar van de allereerste Miëterikse Kwis te kronen. Na de eindopdracht in 
de tent, blijven alle teams tot aan 20 september in spanning over de uitslag van de kwis. Meer info 
over deze avond volgt. 
 

Zaterdag: 

Hardloopwedstrijd Rundje um de Zaal / opening  

Locatie: kermistent aanvang: 13.30 uur / 16.00 uur 
Wil jij de Miëterikse Kermis sportief en avontuurlijk beginnen? Daag jezelf of je 
familie/vrienden/buurtgenoten uit en schrijf je in voor ‘Rundje um de Zaal’. De kinderlopen (500m 
en 1.000m) starten om 13.30 uur. Dit startschot bij de kermistent betekent letterlijk een knallende 
start van de kermis. De 5km en 10km starten om 16.00 uur. Deelname is gratis en opgeven doe je 
door een mailtje te sturen naar rundjeumdezaal@gmail.com. 
 

Crazy Bingo  

14.30 uur  
Of je nu 7, 45 of 80 jaar oud bent... een spelletje bingo blijft altijd gezellig. Doe samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes mee aan deze Crazy Bingo en maak kans op leuke prijsjes!  
Voor groep 1 t/m 4. Geef je voor 30 juni op met naam, groep en activiteit via 
kermismeterik@hotmail.com. Bij het spel is begeleiding aanwezig. Papa’s en mama’s kunnen 
achter in de tent een lekker biertje drinken. 
 

Ik hald van Miëterik  

Locatie: OJC Knor aanvang: 15.00 uur 
Iedereen kent dit televisieprogramma, maar wie kent het dorp Meterik het best? In verschillende 
spellen draait het om weetjes, snelheid en handigheid...doe jij ook mee?  
Vanaf groep 5. Geef je voor 30 juni op met naam, groep en activiteit via 
kermismeterik@hotmail.com. 
 

Mariokart  

Locatie: Café Kleuskens aanvang: 15.00 uur 
Na een mega succesvolle editie van vorig jaar komt er ook dit jaar weer een Mariokarttoernooi. 
Weer lekker old school tegen elkaar racen. Durf jij de strijd met andere liefhebbers aan? 
Ben jij ouder dan 12 jaar? Geef je op voor 30 juni met je naam via kermismeterik@hotmail.com. 
 

Zondag:  

Toepen  

Locatie: kermistent aanvang: 12.00 uur 
De platsen zijn weer in de maak en de kaarten worden geschud. Word jij de nieuwe Meterikse 
toepkampioen? Inschrijven ter plaatse. 
 

mailto:rundjeumdezaal@gmail.com
mailto:kermismeterik@hotmail.com
mailto:kermismeterik@hotmail.com
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In samenwerking met JCM: Kisjesbal!  

Locatie: kermistent aanvang: 14.30 uur 
Lol, plezeer en vurral vul kwats beej ut Mieterikse Kistjesbal. Hedde un goj mupke, stirk verhaal of 
un neuzel liedje? Da moogde geej efkes ow moment pakken beej ut Kistjesbal. Onder begeleiding 
vaan joekskapel Neet um aan te Huure (vanaf 13.00 uur) en onderbroake door en buut mog 
iederien zien zegje doan op dees middag. Tussen 14.30 en 16.00 uur is jong en ald welkom um 
der enne gezellige opwermer, richting het jubileumweekend, vaan te maken. Dus trek ow stoute 
schoon aan, stap op ut kistje en griep deen microfoon. 
 

Heel Mïeterik bakt  

Locatie: kermistent aanvang: 16.30 uur 
Jaja, hier is ie weer: Heel Miëterik bakt. Na twee succesvolle edities hebben wij weer het volste 
vertrouwen in jullie bakcreaties. We zijn op zoek naar de lekkerste, mooiste en het meest creatieve 
baksel. Uiteraard zijn er weer mooie prijzen te winnen! Jong of oud? Maakt niet uit en meld je aan 
via kermismeterik@hotmail.com. Het inleveren vindt plaats bij de kermistent om 16.00 uur.  
De uitslag volgt rond 17.30 uur. 
 

Maandag: 

Seniorenochtend  

Locatie: kermistent aanvang: 10.00 uur 
Een ochtend vol met heemkunde en muziek onder het genot van een stuk vlaai en koffie. 
Aansluitend vindt het eetpunt van de dorpsverbinders, verzorgd door Paulus Kookt, plaats. Entree: 
€ 2,50 (ex. eten) of € 12 euro (incl. eten).  Voor het eten dien je jezelf, voor 30 juni, op te geven via 
de dorpsverbinders (dorpsverbinder@gmail.com of 0638230621) 
 

Oud Meterikse spellen  

Locatie: Speeltuin MFC aanvang: 14.00 uur 
Ga mee terug in de tijd tijdens Oud Meterikse spellen. Van koekhappen tot spijkerpoepen, leef je 
lekker uit met spelletjes die papa en mama vroeger ook hebben gedaan. Geef je op voor 30 juni 
via kermismeterik@hotmail.com en kom samen met ons de leukste spellen van vroeger spelen! 
Voor alle leeftijden. 
 

Beerpreuvenement  

Locatie: kermistent MFC aanvang: 15.30 uur 
18+? Start de laatste kermisdag bourgondisch! Kom genieten en proeven van de lekkerste 
speciaalbieren. Van blond tot donker bier wordt er geserveerd door de Horster Beer Brouwers.  
De lokale brouwer die ons tijdens het proeven college geeft over hoe men water op een 
ambachtelijke manier in bier verandert. 
 
Voor meer informatie zie onze facebookpagina: facebook.com/meteriksekermis. 
 
Tot ziens op 12, 13, 14 & 15 juli!   
Wij hebben er zin in!  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kermismeterik@hotmail.com
mailto:dorpsverbinder@gmail.com


 

16 

HALLO!  

Mijn naam is Paul en ik ben de eigenaar van LinQ Event Group. Ik kan me 
voorstellen dat je geen idee hebt wie wij zijn en wat wij eigenlijk doen, daarom 
zal ik dat hier onder even kort uitleggen. En misschien heb je na het lezen van 
deze brief wel interesse in een (bij)baan bij LinQ Event Group! 

 

WAT DOEN WIJ? 

LinQ Event Group is als dienstverlener actief in de evenementensector. Wij leveren projectteams 
voor de op- en afbouw van onder andere decors, licht, podia, laden en lossen van vrachtwagens en 
het afhekken van festivalterreinen. Dat doen wij op festivals in heel Nederland, maar soms ook in 
België en Duitsland en een enkele keer mogen er zelfs teams van ons mee op tournee naar de 
andere kant van de wereld! Zo waren wij al eens te vinden in Mexico, China, USA, Brazilië, Australië 
en Saoedi Arabië. 
 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

Ben je 18 jaar of ouder of word je dit jaar nog 18 jaar, dan kun je in principe bij LinQ Event Group 
aan de slag. Dat kan als (bij)baan, maar ook parttime of fulltime. Wij stellen geen eisen aan ervaring, 
kennis of kunde; een gezonde aanpakkersmentaliteit en de wil om iets te leren is al genoeg.   
 
Je maakt bij LinQ Event Group lange dagen. Vaak zijn we 10-12 uur per dag aan het werk. Maar de 
tijd vliegt als je plezier hebt in je werk! Als we meerdere dagen op 1 festival aan het werk zijn, dan 
kan het zijn dat je overnacht op de crew camping of in een hotel. Ook de catering wordt vrijwel altijd 
voor je verzorgd! Je krijgt van ons de benodigde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 
(helm, veiligheidsschoenen).  
 

WAT KRIJG JIJ ER VOOR TERUG? 

• Als je bij LinQ Event Group begint, verdien je al snel 100,- euro per dag!  

• Als je je wilt ontwikkelen, leiden wij jou verder op. Denk daarbij aan klimcursussen, veilig werken, 
heftruck- en hoogwerker certificaten. 

• Je gaat werken in een leuk en gezellig team; dat betekent soms samen werken onder 
hoogspanning om deadlines te halen; maar ook samen in staat zijn om het onmogelijke 
mogelijk te maken. Gaat niet bestaat niet in de wereld van evenementen, concerten en 
festivals.  

 

VRIENDEN MEE? OOK DAT KAN! 

Hoe dik is dat? Vraag of je vrienden ook bij ons willen komen werken. Begint een vriend via jou bij 
ons, dan krijg je direct 20,- bonus. Werkt jouw vriend tenminste 100 uur voor ons, dan vullen wij 
deze bonus aan tot 100 euro. Je mag zoveel vrienden aandragen als je zelf wilt. Kortom: gratis geld! 
 

TOT SLOT… 

Misschien mogen we jou en je vrienden wel verwelkomen in de wereld van Rock ’n Roll, keihard 
pezen, voor elkaar door het vuur gaan, het bouwen van prachtige decors en shows, aanleggen van 
tijdelijke infra en leven als een avonturier! Heb je nog vragen, bel mij rechtstreeks op 06-27021786, 
stuur een mailtje naar paul@linqeventgroup.nl of kom ff bij ons langs op kantoor! Ik geef graag 
antwoord op je vragen.  
 

Ik hoop snel van je te horen!  
     

PS: kijk ook eens op linqeventgroup.nl, of check onze facebook- of           

instagram pagina! 

 
 
Kantoor Horst 
Energiestraat 2b 
5961 PT Horst 
+31 (0)85-4864650  

Kantoor Den Bosch:  
Rijnstraat 4 
5215 EK Den Bosch 
+31 (0)85-48646

mailto:paul@linqeventgroup.nl
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Open dag ‘Historie van de luchtvaart in Horst’ 
  
Modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst organiseert met stichting PHantasy in Blue op  
zondag 23 juni een historische open dag in Horst. De club raakte geïnspireerd door Horst aan de 
Maas 800 jaar en verzorgt een open dag in het teken van de historie van de luchtvaart. 
  
Horster modelvliegclub Apollo ’68 wil met deze open dag een bijdrage leveren aan de 800e 
verjaardag van Horst aan de Maas. In die 800 jaar Horster historie hebben niet alleen 
vervoersmiddelen als de kar en de auto zich ontwikkeld, maar maakte ook de luchtvaart grote 
sprongen. Apollo brengt in samenwerking met stichting PHantasy in Blue de luchtvaart-
geschiedenis zo volledig mogelijk in beeld tijdens een open dag. Er vliegen schaalmodellen van de 
allereerste vliegtuigen tot het moderne jet-tijdperk. 
  
Ondanks dat diverse enthousiastelingen al eerder bezig waren met het idee te vliegen, 
verschenen de eerste ‘echte’ vliegtuigen rond 1900. Het oudste model op de vliegshow van Apollo 
is een Fokker Spin uit 1910. Daarna volgen de modellen de historie: van de Fokker M8 die net 
voor de Eerste Wereldoorlog zijn intrede deed tot Zero’s, Corsairs en de Curtis Wright uit de 
Tweede Wereldoorlog en de moderne jets zoals de F15 Eagle en de Hawk. 

  
 
 
 

 
 
 
De piloten die deze dag vliegen, nemen de historie zeer serieus: elk detail van hun model komt 
overeen met het origineel. Stichting PHantasy in Blue wil de historie van de Nederlandse 
luchtvaart levend houden en aan het publiek presenteren. Het programma wordt verder aangevuld 
door (semi-)schaalvliegtuigen van leden van modelvliegclub Apollo ’68. Een model van een van de 
eerste passagiersvliegtuigen uit 1935, het transportvliegtuig Hercules in verschillende schalen en 
aandrijvingstechnieken, een traumahelikopter, een militair verkenningstoestel uit 1938 en de PC-
21 turboproptoestellen die pas in 2002 geïntroduceerd zijn: je vindt het allemaal tijdens de 
historische luchtvaartshow. 
  
Uniek aan deze dag is dat het publiek voor één keer tússen de historische modellen mag komen: 
onder begeleiding van leden van de club kun je van dichtbij foto’s maken van de modellen. Alle 
vragen die je hebt over vliegtuigen door de jaren heen worden beantwoord. 
  
De toegang tot het modelvliegveld aan Op de kamp 4 in Horst is gratis.  
 
De demonstraties beginnen om 11.00 uur. De show duurt tot 18.00 uur.  
 
Het clubgebouw is ingericht met foto’s van de luchtvaarthistorie.  
Er is catering en enthousiastelingen kunnen met een flightsimulator zelf oefenen hoe het is om te 
vliegen. 
 
Toegang en parkeren zijn gratis. Kijk voor meer informatie op  
www.mvc-apollo68.nl of www.phblue.nl. 
  

http://www.mvc-apollo68.nl/
http://www.phblue.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

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.  
1. voor de communicanten, hun ouders en families, 
2. voor zielerust en zegen voor de parochianen van Meterik 
 

Zaterdag 15 juni, hoogfeest van de Allerheiligste Drieëenheid 

1. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst) 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

09-06: Sophie Houben 09-06: Huub Baltussen 09-06: Piet Colbers  
15-06: Maria v. Rijswick 15-06: Theo v. Rens  15-06: Jan Steeghs  
   

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren 
in de brievenbus van de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de 
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. 
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie 
door te geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

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  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit 
nummer is: 06-5540 8023  
 

Zondag 9 juni 

Zondag 9 juni, 11.00 uur is het de viering van de 1e heilige Communie. 
Dit jaar zijn er 11 communicanten uit de groepen 4 en 5 van basisschool Onder de Wieken.  
Het zijn: Naomi Bakker, Lars van den Beuken, Valentijn van den Beuken, Thomas Hesen, Iriska 
Janssen, Mirthe Janssen, Ritchie Janssen, Jans van der Hulst, Pim van der Hulst, Maik Philipsen 
en Tom Steeghs.  
Het belooft een mooie mis te worden en als het weer een beetje meewerkt wordt het vast ook een 
heel fijne feestdag. Alvast gefeliciteerd allemaal! 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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De communicanten in Meterik 

Zondag 9 juni doen deze 11 jongens en meisjes uit groep 4 en 5 hun eerste communie. 

 

 

 

 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

De groep bestaat inmiddels uit ongeveer 19 gasten, welke al 7 maal een heerlijk 3-gangen menu 
geserveerd gekregen hebben van Paulus Kookt. Indien u nog niet bent geweest, maar toch 
nieuwsgierig bent, u bent van harte welkom! 

Maandag 17 juni 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-gangen menu en de 
kosten bedragen € 12,00 

Aanvang: 12.15 uur 

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 10 juni op 
te geven  bij de dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hun ook bellen op 06-38230621 of 
mailen naar dorpsverbindermeterik@gmail.com. 

De mensen die zich 20 mei al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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