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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

De tuin ligt te stralen, die had het nodig,  
maar al te veel buien, dat is overbodig. 
 

De eerste 9 dagen van juni is er 19 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
 

Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan. 
 

                 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   Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen 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.  

 

 (Advertentie) 

 

 

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 

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 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. 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 13 juni 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

Juni: 

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 
- Heemkunde Meterik plenaire vergadering in biljartruimte MFC 20.00 uur 

Do 20: - KBO busuitstapje 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 
Vr 12:  t/m maandag 15 juli Miëterikse kermis 
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 

 

FamilieVriendenToernooi 

 
Aanstaande zaterdag is het FamilieVriendenToernooi. Achttien teams zullen gaan strijden om de 
felbegeerde wisselbeker. 
De eerste poulewedstrijden zullen rond 14:30 uur starten. 
We nodigen jullie van harte uit om de spelers aan te komen moedigen. 
 

Uitslag jeugd: 

ST Meterik/America JO19-1 - SV Hulsberg JO19-1  2-3   

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.  
Als leiding hebben wij er natuurlijk 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 uur. 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 
 

1e Editie 2e handsmert Fiëst geslaagd!  

De 1e editie van het 2e handsmert fiëts zit er op! Dankjewel voor jullie aanwezigheid, helpende handen 
en sponsoring. Met z'n allen hebben we er een mooie dag van gemaakt. 
Een extra woord van dank aan al onze sponsors.  
IEDEREEN HARTELIJK DANK! 
JongNL Meterik 
 

Oud Papier Actie (OPA) 

Zaterdag 22 juni komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 2 aan de beurt. Dit zijn Paul 
Hoeijmakers, Paul Vissers, Bram Jacobs en Bas Don. De actie start vanaf 14 uur.  
Volgende week meer hierover. 
 

 
(Advertentie) 

 
 

  KERSENTUIN JENNISKENS 

CROMMENTUYNSTRAAT 50 

METERIK 

 
 

Het is weer kersentijd!! 

Heerlijke zoete kersen te koop in onze 

kersenautomaat!! 
 

 

Bestellingen mogelijk op telnr. 077 398 4308 of 06-2059 8978 

 

https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
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Wist je….…….. 
 

- dat ’t Krèntje een krantje vóór en dóór Meterik is 
- dat de redactie elke week het krantje samenstelt uit kopij die bij ons binnen 

komt 
- dat de redactie bestaat uit vrijwilligers en dat we geen redacteuren of 

fotografen in dienst hebben die het krantje ‘vol schrijven’ 
- dat de redactie probeert om af en toe zelf stukjes te schrijven en probeert 

om elke week een mooie of leuke of actuele foto op de voorpagina te plaatsen 
- dat meerdere verenigingen i.v.m. vakantie de komende weken minder kopij aanleveren 
- dat we erg blij zijn met foto’s of artikelen die worden aangeleverd zodat we elke week een boeiend en 

goed gevuld krantje kunnen maken 
- dat ’t Krèntje op donderdag 4 juli huis-aan-huis wordt verspreid en dat dat een mooie gelegenheid is om 

je (vereniging) te presenteren aan alle Meterikse inwoners 
- dat Meterikse bedrijven, klein of groot, zich eenmalig gratis mogen presenteren (A4) 
- dat we het super vinden als je een verslagje schrijft (met foto) over je stage-ervaring in het buitenland 
- dat een abonnement op ’t Krèntje misschien een leuk en origineel cadeau is voor Vaderdag of een 

verjaardag 
- dat een abonnement vanaf nu t/m december € 12,50 kost en een digitaal abonnement € 6,- 
- dat je voor vragen of opmerkingen contact op kunt nemen met de redactie: 

dorpskrantmeterik@gmail.com. 
 

 
KIENEN 
Maandag 17 juni is er kienen in Meterik met 40 mooie prijzen. 
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur. 
 
WANDELEN 
Maandag 17 juni is er ook wandelen en gaan we voor de 5 en 
de 3 km, ieder naar eigen vermogen.  
De aanvang is 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’ en natuurlijk bij terugkomst een kop koffie bij de 
inloopmiddag. 
 
BUSUITSTAPJE 
Leden die zich aangemeld hebben voor het jaarlijkse busuitstapje worden verzocht om op 
donderdag 20 juni om 07.45 uur bijeen te komen. De bus vertrekt om 08.00 uur in Meterik 
bij de kerk. 
 
JAARLIJKSE FIETSDAG op 2 juli 
De fietsdag belooft ook dit jaar weer een zeer mooie en gezellige dag te worden, daarom 
een korte omschrijving van de dagindeling. Om 09.15 uur vertrekken we gezamenlijk in 
Meterik bij de kerk; om 10.00 uur is de eerste tussenstop voor een kop koffie. Hier krijgen we 
informatie over het ontstaan van dit mooie stukje natuur met een korte rondleiding. Om 
11.30 uur vervolgen we de route over prachtige, zeer goed begaanbare wegen en zullen om 
12.30 uur afstappen, waar een goede lunch voor ons klaar staat. Na de lunch nemen we 
ruimschoots de tijd om heerlijk te wandelen door zeer mooi aangelegde tuinen. 
Om 14.30 uur pakken we weer de fiets en vervolgen de route en zullen om 15.30 uur nog 
een tussenstop maken waar we iets gaan drinken met natuurlijk een stukje vlaai erbij;  
op deze locatie zullen de deelnemers waarschijnlijk nog nooit geweest zijn, waarna we om 16.15 uur 
weer de fiets op gaan voor het laatste stukje terugweg en zullen we omstreeks 17.00 uur 
weer aankomen in Meterik. De kosten voor deze prachtige dag zijn € 12,50 per persoon en 
dit is inclusief natuurrondleiding, lunch en bezichtiging van de tuinen en op de laatste stopplaats  
het drankje met vlaai. Voor deze fietsdag is aanmelden gewenst i.v.m. reservering. 
Aanmelden is mogelijk t/m uiterlijk ZONDAG 23 JUNI bij Henk Smeets 
Tel. 077 398 8895 of 06 8140 2678. Mail, hjjsmeets@onsbrabantnet.nl. 
De kosten worden geïnd op de plaats waar we de lunch gebruiken. De totale afstand van 
deze fietsdag is 47 km. Het bestuur wenst de deelnemers een mooie en gezellige dag. 

  

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Dungezeijt deze zondaag  
Ut waas zeker ni te wiete aan ut waer, ma ut waas mager gesteld mit de opkomst, 
deze zonnige 1 ste pinksterdaag. Beej de B’s ware ze mit en aardig gruupke vaan 9 
man, dao is niks va te zegge, ma beej de A’s bleef dun teller plekke op 5. Ma daat 
waas verklaorbaar: 9 bikkels ware doonderdaag vertrokke nao Oësteriek , um en 

paar daag mit dun MTB vaan hut nao hut te fietse. 
Heer wiët ik verder niks ovver te vertelle, 
simpelweg, umdaat ik dur ni beej waas. Ik heb waal 
schon fotoos vaan de boys tusse de sniej en 
bergtoppe gezeen (leenks). Ut veel meej waal op 
daat ze waal veul nevve de fiets stonge, ma fietse 
en foto’s make is ok gen goj combinatie en aal 
zeker ni as ge daat tèggeliekertied dut. Ik twiefel dur 
ni a, daat ze oppen trugwèg in de bus waal same en 
moei stukske zulle schrieve over ur avonture, waat 

volgende waek in ut Krèntje gepubliceerd zal waere. Dus, manne, ge wet waat ow te dao stiët. 
Jerommeke, di we trouwes ut ganse jaor nag ni gespeurd hebbe, is 
oppe fiets nao Italië vertrokke, um dao de scheiven taôre vaan Pisa te 
gaon bekieke. Elken daag kunne we zien doldwaze avonture laeze op 
zienen blog (= berichtjes op ut WWW, volges meej). Verder misse we 
ok Testosteronnie, ma di hèt ut volges Nestor Famiglia, Chicken 
Antony, biëstig druk mit boënetouwkes aanbinge. En Mo Riis, woh zuj 
di oethange? 
Ovver ut ritje vaan de B’s waas weinig te vertelle, zàg Obelisk. Koffie 
in Meijel, 80 km en ut wietste punt waas Heythuuse en dit aal 
ovvergaote mit en sausje vaan flauwe wazel door de Jolly Joker. Beej 
de A’s ging ut mit ennen boch um Goch. De koffie droonke ze in ut 
Duitse pletske Kessel. De Gaststätte laog dur nagaal verlaote beej, ma 
iënmaol achterum im Garten, zóge we daat de deur aope stong. Op de 
vraog: “Gibt es Kaffee”, woort bevestigend geantwoord door en 
alleraardigste dame. Ma op de vraog: “Is dur ok taart?” vermoed ik 
daat ze meej ni goot begrepe haaj. “Nein, nein“, sag ze, „Heute, nur Ihre hausgemachten Gebäck…“. 
Efkes later kwaom de man des hoezes aazette mit en deenblaad vol Apfelkuche mit Sahne.  “Vom 
Haus”, zag ie vreendelijk.  

Wil ik verder nag efkes trug kome op de vermelding 
vaan di kapotte vos oppe waeg , vurrige waek in ut 
verslaag, opgemaakt door de Waerkèl.  Weej 
ontvinge in de app, as reactie heer op, en hiële alde 
foto oet de privécollectie vaan Herbie, zoëaas te zi 
heer (foto leenks).  Ze haaje destieds aan hoes enne 
stal mit opfokhenne. Ma ze veele ten proei aan de 
vös. Um dao vanaf te kome ginge ze op zeuk nao ut 
hol. Vroeg in de merge, um en oor of 4, woord dur op 
dun oetkiek gestaon door de vreejgezel vaan de 
familie, Hannes Oëme. Ierst woorte vader en mooder 
vos gevonge en afgeschaote. Destieds mogde daat 
nag, dur kreide gennen haan nao (ja, allich ni, di waas 
opgevraete!!). Vervolges woort dur enne fret ut hol 

ingesteurd en alle jonge vöskes naome zoëdoende de 
biën en kwame nao boete. De jägers vaan de familie 
Herbie op beejgaonde foto stonge mit de flambèr in dun 
aaslaag en schote ze allemaol kapot. Probleem opgelost!  
De staarte vaan de vös woorte verkocht en brochte waal 
10 gulde per stuk op, volges Herbie. Destieds en 
godsvermogen. Ik zeg: “Oh die gebroekte ze vroeger vur 
ennen bóntjas of en bóntkregske vaan te make, allicht.” 
“Neh, neh”, zèt Herbie, “die verkochte weej in de 
Melderse, dao gebroekte ze die vur aan ut binnespeegel 
vaan dun Opel Manta te hange.” 
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Geschiedenis van de parochie St. Jan 
Evangelist - deel 97 
 
In de jaren rond 1969 kampte men in onze kerk met moeilijkheden. De 
gezinsbijdragen liepen behoorlijk terug evenals de collectes, het kaarsengeld 
en H. Missen. En de schuld aan het bisdom moest ook betaald worden. De 
verlies- en winstrekening over 1968 sloot met een nadelig saldo van ruim 
13.000 gulden. In 1968 droeg de parochie Meterik bijna 5000 gulden af aan 
Roermond in de vorm van verplichte en vrijwillige bijdragen.  
 

Het uurwerk was aan reparatie toe en het dak van de kerk aan de noordkant was zeer slecht. Maar met 
onvoldoende financiële middelen kon niet alles; alleen het hoognodige moest gebeuren. In een 
vergadering begin 1971 wilde de secretaris van het bisdom wel kwijt dat het bisdom alleen iets kreeg als 
er wat overschot was, maar hij wilde toch graag weten hoe de schuld aan het bisdom zou worden 
betaald. De soep werd echter niet zo heet gegeten want door het bisdom werd een gedeelte van de 
schuld kwijtgescholden.  
Op 16 mei 1971 deelde pastoor Spee vanaf de preekstoel mee dat hij om gezondheidsredenen en 
overschrijding van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 juni ontslag had aangevraagd bij de bisschop. 
Dat werd hem eervol verleend en op 30 mei nam hij afscheid van de Meterikse parochianen tijdens een 
plechtige eucharistieviering waarin hij een kort afscheidswoord sprak.  
Het was eerste pinksterdag en de zang werd uitgevoerd door het kerkelijk zangkoor in zijn vroegere 
sterkte. De oud-leden waren van heinde en verre gekomen om de repetities te volgen. Gezongen werd 
de 3-stemmige mis van Lorenzo Perosi. De leiding was in handen van de toenmalige directeur, de heer 
A. Aarts.  Bij de receptie werd aan  de pastoor een passend afscheidscadeau aangeboden, dit bedroeg fl 
1200,- gulden. 
Op 16 juli vertrok pastoor Spee naar St. Odiliënberg om daar, na een verblijf van ruim zeventien jaar als 
pastoor in Meterik, zijn verdere leven te slijten. 
Intussen was het kerkelijk zangkoor gefuseerd met de gemengde zangvereniging Meriko, waardoor 
zowel op zaterdagavond als op zondag een gezongen H. Mis op goede wijze kon worden verzorgd. Ook 
het bejaardenkoor verleende hulp in de kerk.  

 

 

 
 (Advertentie) 
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         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

             
 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 
Oxalis wint van Rietvogels  
Op zondag 2 juni reisde Oxalis af naar Riethoven, om tegen Rietvogels 1 te spelen. De vorige keer dat 
ze elkaar tegenkwamen, had Oxalis de punten thuis kunnen houden dankzij een mooie overwinning. Dit 
was op deze bloedhete zondag opnieuw het plan.  
In het begin van de eerste helft werden er goede kansen gecreëerd en goed naar de kansen gezocht. De 
verdediging wist het prima onder controle te houden en zo bleef het lange tijd 0-0. Na een kwartier spelen 
wist Oxalis de korf te vinden en had ze een voorsprong te pakken. Echter wist Rietvogels snel de 
aansluiting te vinden en twee minuten later was het al weer gelijk. Er ontstond gedurende de eerste helft 
wat frustratie aan de kant van Rietvogels, maar gelukkig wisten de dames van Oxalis rustig verder te 
spelen. Toch bleef het qua score gelijk opgaan, waardoor de dames uit Horst aan de Maas met een 
magere voorsprong van 4-5 de rust in gingen. Trainer/coach Jan Wielink gaf in de rust aan dat Oxalis 
aanvallend de juiste kansen moest blijven zoeken en dat het verdedigend belangrijk was om goed alert te 
blijven. In de tweede helft wist Oxalis snel de score te openen en kwam ze op een voorsprong van 4-6. 
Oxalis wist deze voorsprong steeds te behouden in de tweede helft, ondanks dat Rietvogels telkens 
dichtbij kwam. In de hitte wisten de dames van Oxalis goed door te vechten en de overwinning te 
pakken. Ze wonnen met 9-12.   
De laatste competitiewedstrijd van dit korfbalseizoen speelt Oxalis 1 op zondag 16 juni tegen MKV 1 om 
12.00 uur op sportpark Wienus in Hegelsom.  
 
Oxalis F1 en F2 en D2 veldkampioen 
De Pupillen F1, F2 en D2 werden 1 juni veldkampioen. De F1 won met 16-6 van Swift uit Velden en de 
F2 won met 11-5 van Oranje Wit uit Leunen. De D2 won met 2-3 van Oranje Wit uit Leunen. 
De meiden gingen daarna op de platte kar door Hegelsom om het kampioenschap te vieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Seizoen afsluiting alle leden 
Op 26 juni is de seizoenafsluiting. De 
activiteitencommissie heeft een leuk 
programma samengesteld. 
18.00-19.00 uur F- en D-jeugd met ouder 
19.00-20.00 uur A-B-C-jeugd 
20.00-21.00 uur Senioren-Midweek-Recreanten-KombiFit 
  

Pupillen D2 

Pupillen F1 + F2 

http://www.svoxalis.nl/
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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 je het korfballen 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. 
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. 
 
Kangoeroe Klup 
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 ontwikkelen ze balgevoel. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagochtend. 
Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te behalen.  
 
Senioren, midweek, recreanten en jeugdteams 
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 
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. 
 
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 
- 19/06/2019: Regio afsluitdag voor F1 en F2 van 14.30-17.30 uur Sportpark Wienus 
- 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 ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 

 
(Advertentie) 

 
 

 

  

mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Jubilarissen gefeliciteerd! 
 
Op zaterdag 8 juni vond het comité-uitstapje plaats. Het uitstapje 
stond geheel in het teken van Italië. We werden in stijl ontvangen met 
caffè/tè en huisgemaakte torta/pasta. Daarna hebben we in groepjes 
een foto-speurtocht gefietst. Onderweg hebben we genoten van een 
spelletje ‘toren van Pisa’ en een heerlijke gelato. De meeste groepjes 
hadden een extra pauzeplaats ingelast vanwege de regen en dat 
zorgde voor een nog betere sfeer. Toen we weer bij de casa waren, 
hebben we de dag afgesloten met een gezellig drankje en een 
heerlijke barbecue. Het was een geslaagde dag! 

 
 
 
 
 
Onze twee jubilarissen zijn extra in het zonnetje 
gezet.  
 
Christie de Klijn is 11 jaar lid van het comité en  
Peter Wijnands is maar liefst 33 jaar lid van het 
comité.  
 
Proficiat! En heel erg bedankt voor jullie inzet!  
 
 
 

 
(Advertentie) 

 

 
 

  



 

11 

 
 

 

Altijd al graag op het podium willen staan? 
Ben je altijd de grappigste in je vriendengroep? 

Of zit je in een vriendengroep die samen een leuke act weet neer te zetten? 
 
De afgelopen jaren hebben we al heel leuke Miëterikse acts op onze zittingsavond gehad. Denk aan de 
avonturen van Samson en Ger, het slappe geouwehoer van de mannen van het Miëteriks veld of de 
verhalen van Ger als pastoor en piloot.  
 
Misschien wil jij ook wel graag eens op het podium staan, maar weet je niet goed hoe te beginnen. We 
willen je graag hiermee helpen. Wij als Carnavals Comité organiseren een avond waarop je geholpen 
kan worden, zodat jij misschien wel op de volgende zittingsavond staat! Deze avond zal plaatsvinden op 
vrijdag 5 juli en begint om 20:00 uur.  
 
Aanmelden voor deze avond en voor meer info kan via een mail naar ccmeterik@gmail.com.  
 
We zien je graag op het podium met een nieuwe act op de zittingsavond! 
 

 
 
 

Voorspeelmorgen  

zondag 30 juni  

 
Op zondag 30 juni is de jaarlijkse voorspeelmorgen van MV Concordia Meterik. Middels dit optreden 
wordt het muziekseizoen weer afgesloten en zullen alle leerlingen in een luchtig optreden laten horen wat 
ze het afgelopen lesjaar van hun docenten geleerd hebben. Het programma begint om 10:30 uur en zal 
plaatsvinden in MFC de Meulewiek in Meterik.  
Ook worden tijdens deze morgen de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen die het afgelopen lesjaar hun 
diploma hebben gehaald.  
 
Wij hopen veel papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige belangstellenden te mogen 
verwelkomen op deze muzikale en gezellige morgen!  
 
Tot dan! 

 

mailto:ccmeterik@gmail.com
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(Advertentie) 

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING 

KWEKERIJ DE LIFRA 

Alles 50% korting nu 
 

 

Kwekerij de lifra veulen 

Lorbaan 12A VEULEN 
 
 

PAS OP openingstijden wijzigen 
maandag t/m zaterdag 9:00 tot 16:00 uur 

 

OPRUIMING OPRUIMING 

 
Opruiming 12 begonia’s 1,50 

Opruiming  geraniums NU 0,50 
Opruiming  fuchsia’s.  NU 0,50 
Surfinia’s 0,25 op=op op=op 

Knol begonia’s 0,25 etc. etc. etc. 
Alle hangplanten 0,50 p.st. 
Alle geraniums 0,50 p.st. 

 
De zomer hangplant: 
Portulaca NU 0,50 

 
 

 
(Advertentie) 

 

 

  

http://p.st/
http://p.st/
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Gedichtje uit het boekje ‘Moet ik nou nog lang op school blijven?’ 

Geschreven door Jeu Geurts.  
 

 
 

 
Straks lekker mee (blijven) doen aan sport, muziek, dans en vrije tijd voor 

kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
 

De zomervakantie is in zicht. Veel ouders en kinderen denken na over het lid 
worden of blijven van een sportclub, Jong Nederland of een 
muziekvereniging. Lid zijn en blijven van een club vraagt best wat van uw 
portemonnee. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit 
gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau.  
 
Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie en sportkleding. Want 
kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd, zijn gezonder, ze 
leren hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes.  
 

Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor 
school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen 
van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Kijk 
voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl. 
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52e Wandel Drie Daagse Horst aan de Maas 

op zaterdag 15 juni door Meterik 
 
Op vrijdag 14 juni zal om half 5 de 52e editie van de Wandel Drie Daagse van start gaan. Drie dagen lang 
zullen ruim 1000 wandelaars op verschillende afstanden door Horst aan de Maas wandelen, waarbij op 
zaterdag Meterik aangedaan zal worden. 
 
Voor degenen die een ieder aan wil moedigen, hieronder een overzicht van de routes door Meterik. 
De aangegeven routes (5 km = lichtblauw, 10 km = rood en 15 km = donkerblauw) zijn onder 
voorbehoud en ook te vinden op https://www.wandeldriedaagse.nl/routes.html. 
 

 
  

https://www.wandeldriedaagse.nl/routes.html
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5 km  
Start: Groepsaccomodatie 'De Zandberg'  
(Bergsteeg 7, Meterik) 
LA Bergsteeg  
LA Crommentuijnstraat  
RD Crommentuijnstraat  
LA Pastoor Notermansstraat 
LA Pastoor Notermansstraat  
RA Dr. Lemmenstraat  
RA Houtstraat  
RA Dr. Lemmenstraat  
LA Schadijkerweg  
 

Rust: Molen 'Eendracht Maakt Macht'  
(Schadijkerweg 36, Meterik)  
 
RA Schadijkerweg  
LA Dr. Droesenweg  
RD Bergsteeg  
FINISH 

  

10 km  
Start: Groepsaccomodatie 'De Zandberg'  
(Bergsteeg 7, Meterik) 
LA Bergsteeg  
RD Essenweg  
LA Eickhorsterweg  
RA Kannegietweg  
RD Kannegietweg  
LA Americaanseweg  
RD Americaanseweg  
RA Americaanseweg  
LA Rotvenweg  
LA Donkstraat  
LA Jan Drabbelstraat  
RA Speulhofsbaan  
LA Crommentuijnstraat  
RA Pastoor Notermansstraat  
LA Pastoor Notermansstraat  
 

 
RA Dr. Lemmenstraat  
RA Houtstraat  
RA Dr. Lemmenstraat  
LA Schadijkerweg  
 
Rust: Molen 'Eendracht Maakt Macht' 
(Schadijkerweg 36, Meterik) 
 
RA Schadijkerweg  
LA Sint Maartensweg  
RA Loofhoutweg onverharde weg 
LA Gusseweg onverharde weg 
RD onverharde weg  
RD onverharde weg volgen tot einde  
RA Bergsteeg  
FINISH 

  

15 km  

Start: Groepsaccomodatie 'De Zandberg'  
(Bergsteeg 7, Meterik) 
RA Bergsteeg  
LA onverharde weg  
LA na ong 650 mtr onverharde weg  
LA Meteriksebaan  
RA Essenweg  
LA Eickhorsterweg  
RA Kannegietweg  
RD Kannegietweg  
LA Americaanseweg  
RD Americaanseweg  
RA Americaanseweg  
LA Rotvenweg  
LA Donkstraat  
LA Jan Drabbelstraat  
RA Speulhofsbaan  
LA Crommentuijnstraat  
RA Pastoor Notermansstraat  
LA Pastoor Notermansstraat  
 

 
RA Dr. Lemmenstraat  
RA Houtstraat  
RA Dr. Lemmenstraat  
LA Schadijkerweg  
 
Rust: Molen 'Eendracht Maakt Macht' 
(Schadijkerweg 36, Meterik) 
 
RA Schadijkerweg  
RA Kempweg  
LA Campsbosweg 
LA 1e onverharde weg  
LA na ong 700 mtr  
RA Schadijkerweg  
LA Schadijkerpeelweg  
RD Silvesterweg 
LA 4de onverharde weg bij bordje 
'Staakbonenroute'  
RD onverharde weg volgen tot einde 
RA Bergsteeg  
FINISH 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 
 
 
 

Zaterdag 15 juni, hoogfeest van de Allerheiligste Drieëenheid, 19.00 uur 

Jan Tacken en overledenen van de familie (jaardienst) 
 

Zaterdag 22 juni, viering van het hoogfeest van Sacramentsdag, 19.00 uur 

Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans (jaardienst) 
 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

15-06: Maria v. Rijswick 15-06: Theo v. Rens  15-06: Jan Steeghs  
22-06: Henny Jenniskens 22-06: Jan Philipsen  22-06: 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 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 

 

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023  

 

Communie 

Wat was het mooi weer, zondag 9 juni. En wat was het feestelijk in het dorp. De vlaggen hingen uit. De 
fanfare kwam op school de communicanten ophalen. En zo gingen ze naar de kerk om voor de eerste 
keer de Communie te krijgen.  
En het was lekker druk in de kerk, die er heel mooi uitzag met al de bloemen en de foto’s.  
Naomi, Lars, Valentijn, Thomas, Iriska, Mirthe, Ritchie, Jans , Pim,  Maik en Tom hebben heel goed 
meegeholpen om van de mis een feestviering te maken. Proficiat allemaal. 
En iedereen die meegeholpen heeft: heel erg bedankt.  

  

Voor in de agenda: 

Ook dit jaar is er in de parochiefederatie in de zomer weer een vakantierooster van kracht. 
Dat houdt in dat er in Meterik een mis zal zijn op 13-07, 27-07, 10-08, 24-08 en 31-08. 
Op zondag 8 september is dan weer de jaarlijkse bedevaart naar Tienray (10.30 uur)  

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Communiemis 
 

Jaren geleden kreeg pastoor Janssen tijdens de eerstecommuniemis de lachers op zijn hand door een 
weddenschap van 50 gulden te winnen! 

 
Woensdag 19 juni is er een vergadering voor alle leden van Heemkunde Meterik in de biljartruimte 
van het MFC. Aanvang 20.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dorpsraadvergadering 20 juni a.s. bij café Ôs Kruuspunt 
 
Donderdag 20 juni a.s. om 20.00 uur vindt bij café Ôs Kruuspunt de openbare dorpsraadvergadering  
plaats.  

Tijdens deze vergadering bespreken we o.a. de voorbereidingen met betrekking tot het bezoek van onze 
nieuwe burgemeester aan Meterik. Verder zullen we de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de 
verschillende werkgroepen bespreken. 

U bent van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.  
Heeft u vragen of is er iets wat u wilt bespreken, neem gerust contact op met de dorpsraad via 
info@dorpsraadmeterik.nl. Ook als u vragen heeft en zelf niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn. 
Neem gerust contact op. 
 

  

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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