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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Geen zomer zonder buien.
Afgelopen week is er 29 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in juni is 47 mm. in Meterik.
Met St. Jan (24 juni)
nieuwe aardappelen in de pan.

Tot weeres met groeten van Jos
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De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
Hulp nodig 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.

2
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24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
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€ 27,50
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€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
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€ 11,50
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€ 8,50
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€ 2,50
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Meulewiekagenda vanaf 20 juni 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juni:
Do
20:

Za

22:

Zo
Ma
Zo

23:
24:
30:

Juli:
Ma
01:
Di
Wo
Vr
Za
Ma
Vr
Za
Ma
Vr
Za

02:
03:
05:
06:
08:
12:
13:
15:
26:
27:

Augustus:
Vr
02:
Ma
05:
Wo
07:

Za
Zo
Ma
Ma
Do
Za
Ma
Vr
Za

10:
11:
12:
19:
22:
24:
26:
30:
31:

- KBO bus uitstapje 08.00 uur
- VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur
- VC Trivia buitentoernooi
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur
Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Meriko Vocaal zomervakantieconcert 18.30 uur
KBO fietsdag
Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur
KBO eetpunt 18.00 uur
t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp
KBO kienen 13.30 uur
t/m maandag 15 juli Miëterikse kermis
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst
JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur

KBO eetpunt 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
- Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer
- KBO bedevaart Kevelaer 10.30 uur
- Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
t/m vrijdag 16 augustus Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur
KBO kienen 13.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen
RKSV Meterik jubileumweekend
RKSV Meterik jubileumweekend

September:
Ma
02:
KBO wandelen 13.30 uur
Di
03:
KBO excursie Dahliakweker 14.00 uur
Do
05:
KBO knutselen 13.30 uur
Vr
06:
KBO eetpunt 18.00 uur
Zo
08:
- Vrouwen samen sterk dauwtrappen
- Zanglust H. Mis opluisteren Griendtsveen 09.45 uur
Ma
09:
KBO kienen 13.30 uur
Za
14:`
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Ma
16:
KBO wandelen 13.30 uur
Wo
18:
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur
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Oud Papier Actie (OPA)

Aanstaande zaterdag, 22 juni, komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 2 aan de
beurt. Dit zijn Paul Hoeijmakers (zorgt voor de hesjes, bij mooi weer zelf een fles water
meenemen), vervanger voor Paul Vissers, Bram Jacobs en Bas Don. De actie start om 14.00 uur
vanaf café Kleuskens. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Bedankt.

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 zomer vakantie
zijn jullie groep 4) een leuke en gezellige groep kunnen gaan
starten met jongens en meisjes. Natuurlijk hebben wij er als
leiding 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 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 groepsavonden
Deze week zijn de laatste groepsavonden van dit schooljaar. Hopelijk
heeft iedereen een fijn jaar gehad en zien we jullie allemaal volgend
schooljaar weer terug bij JongNL.
Nog een paar weekjes naar school en dan lekker genieten van jullie
welverdiende vakantie en natuurlijk van het JongNL Meterik eindkamp.
Bedankt iedereen!
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 98
Op 23 juni 1971 werd bericht ontvangen dat de 42-jarige W.H. Janssen
voor de tijd van zes jaar was benoemd tot pastoor te Meterik. Wiel
Janssen werd op 2 april 1929 in Heerlen geboren en groeide op in een
groot gezin. In 1955 ontving hij de priesterwijding. Daarna was hij
achtereenvolgens kapelaan in Oirsbeek (1955-1960), Nuth (19601963) en Grevenbicht (1963-1971).
Gedurende de acht jaar die hij kapelaan was geweest in Grevenbicht had hij zich o.a.
verdienstelijk had gemaakt op het gebied van het jeugdwerk. Op zondag 18 juli nam hij afscheid
van de parochianen in Grevenbicht en verhuisde naar Meterik. De huishoudster van pastoor
Janssen, mej. Wassenberg, verhuisde niet mee maar nam, in verband met haar leeftijd, intrek in
het bejaardencentrum van Merkelbeek.
Naast zijn taak als nieuwe pastoor van Meterik werd Wiel Janssen tevens belast met het werk als
districtscatecheet voor het dekenaat Horst; hij ging de catechese/het godsdienstonderwijs
begeleiden. Historisch gezien gebeurde het godsdienstonderwijs vaak in de vorm van vraag en
antwoord met behulp van een catechismus. Door het concilie kwam er In de catechese ruimte voor
meer dialoog tussen de leerling en de catecheet.
De plechtige installatie van pastoor Janssen vond plaats op 31 juli 1971.

Seniorenochtend met aansluitend kermisbuffet
Op kermismaandag 15 juli is er ook dit jaar weer een programma voor de senioren in de
kermistent.
De Heemkundevereniging van Meterik zal een presentatie houden over de historische
ontwikkeling van het Miëteriks Veld. Daarnaast zal Margo Verbeek zorgen voor de muzikale
omlijsting.
De ochtend wordt afgesloten met een overheerlijk kermisbuffet, verzorgd door Paulus Kookt in
samenwerking met de Dorpsverbinders Meterik. Deelname aan het ochtendprogramma inclusief
buffet kost slechts €12,00. Deelname aan alleen het ochtendprogramma kost €2,50 (betaling kan
worden voldaan op locatie).
Om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat deelneemt aan het kermisbuffet vragen we u op te
geven bij de Dorpsverbinders. Dit kan t/m 10 juli per:
mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com
of per telefoon: 06-3823 0621
Tot op de seniorenochtend!
Paulus Kookt
Dorpsverbinders Meterik
Stichting Meterikse Kermis
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TWC De Barkruk grüßt die Bramberger
am Wildkogel
Wat doe je als man, die de midlifecrisis al 10 jaar voorbij is? Nou, de één koopt een Harley
Davidson, de andere neemt er een jongere vriendin bij en sommige mannen nemen zelfs beide.
Dan heb je echter nog een groep kerels die het anders aanpakt. Die zoeken een echte uitdaging in
het leven en gaan liever de onderlinge strijd aan op de fiets.
Het idee om eens ander terrein te verkennen werd uiteraard op een barkruk geboren. Waar kun je
nu het best tegen de bergen oprijden? De Ardennen misschien? Of toch de Eifel? Dan maar effe
googelen en voilà ATB Oostenrijk lacht u toe ! De reis is gauw geboekt, maar dan moet er
natuurlijk nog vervoer voor man en fiets geregeld worden. Na wat netwerken is ook die horde
binnen no time genomen. Zo rijden er op donderdag 6 juni maar liefst 9 Barkrukken in een
Mercedes Sprinter, met daarachter een aanhanger vol mountainbikes, op weg naar de Tiroler
Alpen, voor een 5 daagse workshop ‘mentale weerbaarheid’. Del Pierro, die deze morgen op weg
naar het werk fietst, wordt bij het verlaten van de Meterikse dorpsgrens nog bijna door het
reislustige gezelschap van de sokken gereden.
De reis naar Oostenrijk verloopt bijzonder voorspoedig en de pret zit er goed in. Het lijkt net een
schoolreisje dat 40 jaar na dato nog eens dunnetjes wordt overgedaan. De Viëarts, de meest
belezen man van de groep, probeert er af en toe nog iets serieus van te maken door wat
wetenschappelijke feiten te delen. Echter een verhaal over een op muziek dansende Tesla in
Dubai is dan toch een afknapper van jewelste. Het
basiskamp in Bramberg am Wildkogel wordt rond de
klok van 19.00 uur bereikt en de Krukken worden
hartelijk ontvangen door de sherpa’s van ATB
Oostenrijk, Bernhard en Huib. Na een uitgebreid
diner bij restaurant Der Fliegerbichl, bestaande uit
‘Vital Teller und Sportgetränke’ (vrij vertaald:
spareribs, grillteller, bier en schnaps), volgt bij het
kampvuur de eerste briefing over de dag van morgen.
Dag 1. Hintersee im Felbertal
Na een korte nachtrust, veroorzaakt door een
barbaars snurkende voorzitter, die nota bene
op niet mis te verstane wijze vooraf kenbaar
had gemaakt niet met snurkers of
telefoonspammers op een kamer te willen
liggen, werd er om 08.00 uur ontbeten.
Klokslag 09.15 uur staat de eerste
verkennende ochtendrit op het programma.
Het weer is fantastisch met veel zon en
zomerse temperaturen. Even de benen
losfietsen ontaardt in een stevige
kuitenbijtertocht op de bergflanken. Onderweg
tijdens een mooie afdaling door het bos helaas
een eerste buiteling van de Roadrunner
gevolgd door de Piraat, maar gelukkig valt de
schade mee. Hoogtepunt van deze rit is
der Hintersee im Felbertal, een schitterend
smeltwatermeertje tussen enkele bergwanden.
Na een Hollands diner wordt de dag
afgesloten met een kampvuur en einheimische
Musik van Andreas Gabalier.
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Dag 2.

Paß Thurn, Kitzbühel, Aschau, Stangenjoch

Wederom een korte nacht. Zelfs de speciaal aangeschafte oordopjes en de alcoholroes hebben
niet mogen baten, maar de benen voelen ondanks alles toch goed.
Na een eerste misselijke klim door het bos vervolgt de weg bergop naar Paß
Thurn en via een lange afdaling over Jochberg naar Kitzbühel. Onderweg
wordt de groep bij een kappelletje ingezegend door een lieftallige Dirndl en
krijgen we zelfs een paar geloofssieraden mee. Dat voorspelt niet veel
goeds voor de rest van de reis... of toch? Het zal wel toeval zijn maar
Antonio de Beul trapt niet veel later zijn ketting stuk en het duurt een tijdje
voordat de missing link gevonden wordt.
In Kitzbühel wordt de lekkerste
Kaiserschmarren ooit verorberd en aansluitend
vervolgen we de route via Kirchberg en een
lang vals plat naar Aschau. Daar begint de
echte klim via een Schotterweg, de
Stangenjoch, naar de Stangenalm op 1.750
meter hoogte. Enkele tientallen meters voor de
top is de weg niet meer berijdbaar door de nog
steeds aanwezige sneeuw en moet er een
tijdje gekluund worden. Een fantastische
belevenis die we vermoedelijk niet vaak meer
mee zullen maken. Erg zwaar, maar de
beloning volgt als we boven aankomen: een
lange spectaculaire afdaling naar Bramberg.
Dag 3. Wildkogel über Steineralm
Deze alweer laatste fietsdag kan kort samengevat worden: AFZIEN. Een lange steile klim via
Neukirchen am Großvenediger naar de Wildkogel op ruim 2.100 meter hoogte. De jongens worden
van de mannen gescheiden en er ontstaan gaten in het peloton. Gepiep en gekraak van fiets en
botten en menig scheldwoord later halen we allen de top. De missie is volbracht !
Al concluderend mogen
wij stellen dat het
fietsen in de
Oostenrijkse bergen
een onvergetelijke
ervaring is, en in ieder
geval de aanschaf van
de Harley nog een
jaartje kan worden
uitgesteld. Als je bergop
gaat dan moet je ook
weer bergaf. Nog vol
geluksgevoelens starten
we aan de laatste
downhill XXL tot aan het
terras in Bramberg.
Onder het genot van een paar sportdrankjes worden de heroïsche prestaties en het fantastische
weekend nog eens uitgebreid geanalyseerd.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Bernhard en Huib die met hun enthousiasme en
doorzettingsvermogen 9 Barkrukken hebben geanimeerd in Bramberg am Wildkogel.
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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.

FIETSDAG
Leden, die interesse hebben om deel te nemen aan de jaarlijkse
fietsdag op 2 juli worden verzocht om zich aan te melden i.v.m.
bestellingen voor onderweg en het aantal deelnemers voor de lunch.
Aanmelden bij Henk Smeets – 077 398 8895 of 06.8140 2678 of via de mail
hjjsmeets@onsbrabantnet.nl. Het belooft een mooie en gezellige dag te worden.
Aanmelden is nog mogelijk t/m zondag 23 juni.

METERIKSE KERMIS
Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een seniorenochtend gedurende de Meterikse
kermis op maandag 15 juli van 10.00 uur tot 12.15 uur. Om 10.00 uur zal Heemkunde Meterik
ons komen vertellen over de stand van zaken en de vorderingen met betrekking tot het Meteriks
veld, waarna we de ochtend voortzetten met live muziek. En niet vergeten om een dansje te
maken.
De entree voor deze ochtend bedraagt € 2,50 per persoon. Voorts wordt de senioren de
mogelijkheid geboden om vanaf 12.15 uur deel te nemen aan het eetpunt van ‘Schuuf eens aan’
van de dorpverbinders in de feesttent.
Zij, die deelnemen aan het eetpunt, betalen € 12,00 per persoon en dat is inclusief entree. De
senioren die hiervoor kiezen, worden verzocht zich aan te melden voor 10 juli. Aanmelden via tel.
06-3823 0621 of per mail – dorpsverbindermeterik@gmail.com.
Alle senioren wordt een leuke en gezellige Meterikse kermis gewenst.

KINJER OLS op 25 juni in Sevenum
Vanaf 9.00 uur speelt de Jeugdunie/Koninklijke Jeugdharmonie Sevenum, om 10.00 uur is de
openingsceremonie op de Schutterswei aan de Staarterstraat.
Vanaf 10.30 uur trekt de folkloristische optocht door Sevenum. Toegang is gratis.
Op de Schutterswei aan de Staarterstraat is vanaf 10.30 uur heel veel te doen voor jong en oud,
zoals een straattheater en een kinderdorp met veel amusement voor kinderen.
Het hoogtepunt is natuurlijk de schietwedstrijd; de strijd om ‘het ummeke’. Deze begint om 12.30
uur en duurt tot ongeveer 14.30 uur. In de tent is dan al het feest begonnen, waar ook Rob en de
Bölkes zullen optreden, vergezeld door de Dansgroep Hosema. Afsluiting van dit bijzondere
evenement is om 16.00 uur, voorafgegaan door de prijsuitreiking om 15.30 uur.
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Alpe d’HuZes / Alpe d’Huzus
Alpe d’HuZes/Alpe d’Huzus is een uniek sportief evenement, waarbij zoveel mogelijk geld wordt
ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van
mensen met kanker.
Zoals jullie misschien weten hebben wij hier aan deelgenomen. Mariëtte is op woensdag (Alpe
d’Huzus) de Alpe d’Huez 1 keer op gewandeld en Jan heeft op donderdag (Alpe d’Huzes) de berg
4 keer omhoog gefietst. We zijn hier super trots op en het was een mooie sportieve happening.
De week was echter veel meer dan alleen de berg op wandelen of fietsen. Hij stond naast de
sportieve prestatie in het teken van kanker. Er waren bijeenkomsten met thema’s als ‘omgaan met
kanker’ en ‘wat gebeurt er met het gedoneerde geld’. Veel deelnemers hadden hun eigen verhaal
waarin kanker centraal stond. Er was een grote saamhorigheid.
Wat ons ook heeft getroffen is de enorme inzet van de vele vrijwilligers en de vele sponsoren die
meewerken aan dit evenement. Veel vrijwilligers zijn al het hele jaar bezig met de voorbereidingen
van deze week en de organisatie loopt perfect. Dankzij de vele sponsoren wordt alles deze week
bekostigd en gaat het totale donatiebedrag (van alle deelnemers maar liefst €11.800.239,74) naar
het KWF.
We hebben deze week als erg bijzonder, intens en erg indrukwekkend ervaren.
Het is ons ook duidelijk geworden dat er al veel bereikt is in het gevecht tegen kanker, maar dat er
nog veel geld nodig is.
Wij hebben voor het Alpe d’HuZes/KWF-fonds ruim € 5.800,-- opgehaald, een erg mooi bedrag.
We bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Jan en Mariëtte Laurijsse
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Zomerconcert 2019 in Ohe en Laak

Op zaterdag 22 juni vind dit zomerconcert plaats in Ohe en Laak.
Samen met Con Amore uit Baexem en Zanggroep Novi Cantus uit Ohe en Laak gaan we hier een
geweldig concert van maken.
We worden begeleid door ons eigen combo. Dit alles onder leiding van Ron Hanssen.

Pleinconcert
Als afsluiting van het seizoen vindt ook dit jaar in Meterik een pleinconcert plaats, op
maandag 1 juli om 18.45 uur.
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Aan het Dendron College te Horst zijn geslaagd in het
1e tijdvak
GYMNASIUM:
Giel van Neerven

Meterik

ATHENEUM:
Christian Cuppen
Jantijn Jenniskens
Rick Litjens

Meterik
Meterik
Meterik

HAVO:
Siebe Aerts
Stef Craenmehr
Inge Drabbels
Stan van Gaal
Dani Kelder
Lieke Litjens
Desi van Rens
Nick Verhaegh

Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik

VMBO Theoretische Leerweg
Wessel Aerts
Eva Hesen
Ron Jacobs
Pleun Janssen
Pepijn Neggers

Meterik
Meterik
Meterik
Meterik
Meterik

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling: Bouwen, Wonen, Interieur
Daan Litjens

Meterik

Afdeling: Zorg en Welzijn
Lieke Deckers

Meterik

Citaverde
Sam Domaniecki
Meterik
Pim van den Heuvel Meterik
Giel Muysers
Meterik

Basisberoepsgerichte Leerweg Landbouw
Gemengde leerweg Landbouw
Teelt 4 (Manager teelt)

*I.v.m. de nieuwe privacywet zijn de namen van leerlingen die geen toestemming hebben
gegeven voor het plaatsen van gegevens verwijderd uit dit bestand.
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Basisschool Onder de Wieken Meterik
valt ruim in de prijzen tijdens de 52ste editie
van de Wandel Drie Daagse in Horst.
De 52e Wandel Drie Daagse was een groot feest. In de eerste plaats met een prachtige dag op
zaterdag 15 juni waar in en rondom Meterik de wandelroute was uitgestippeld. De kinderen kregen
op zaterdag door het Jeugdcomité een presentje uitgereikt. Dit was een prachtige groene bidon
met daarop de ‘Meulewiekers’ afgebeeld én zelfs een kompas. De wandelgroepen waren dit jaar
extra feestelijk aangekleed door de Dorpsraad. Deze editie werd afgelopen zondag 16 juni extra
feestelijk afgesloten, en hoe!
Als groep van 51 groepen
deelnemende schoolkinderen en veel
wandelouders liepen wij het defilé
vanaf het Dendron College.
Versierd met pompons, kleurige
haarstrikken voor de dames, groene
zweetbandjes voor de heren, de
schoolvlag voorop en onder ruime
belangstelling langs de weg kwamen
wij aan bij het Wilhelminaplein in Horst
om de spannende intocht en
prijsuitreiking mee te maken.

Na dit geweldige defilé werd bekendgemaakt dat groep 5/6 op de 10km de 3e plaats heeft
gewonnen. Het scheelde maar 1 punt t.o.v. van de 2e plaats!
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Extra bijzonder was het dat groep 7/8 de 1e plaats heeft gewonnen op de 15km. Met maar
liefst een monsterscore van 370 punten werd de groep op het podium ook nog eens verrast met
de wisselbeker van deze editie. Doordat dit het hoogste aantal punten was van alle groepen
werd de wisselbeker uitgereikt aan groep 7/8! Daar zijn we met z’n allen bijzonder trots op.

Tot ieders grote verrassing was er nog een prijs te verdelen……….. De aanmoedigingsbokaal
werd gegund aan groep 2/3 op de 5km! Deze groep heeft zelfs met Mees in de rolstoel de tocht
als team volbracht! De kinderen namen op het podium vol trots en blije gezichten de bokaal in
ontvangst, een prachtig beeld.

Het was voor alle kinderen, ouders en organisatie drie dagen feest. Dank jullie wel en volgend jaar
gaan we weer ons beste beentje voor zetten. Wij kijken er al naar uit om de wisselbeker in 2020
wederom mee terug te nemen naar Meterik. Doen jullie mee?
Organisatie Wandel Drie Daagse – Ouderraad Basisschool Onder de Wieken Meterik
13
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VC Trivia buitentoernooi 2.0

Volleybalclub VC Trivia organiseert dit jaar de
2de editie van het buitentoernooi. Het eerste jaar
was een groot succes en vond vorig jaar plaats
op sportpark Erica in America.
Dit jaar barst de strijd zaterdag 22 juni los op
sportpark De Vonckel in Meterik.
Om 10.00 uur wordt het toernooi gestart met de
jeugdteams.
Voor vrienden, familie en buren begint het
toernooi om 15.00 uur. Aansluitend wordt de
avond afgesloten door DJ Berleaux.
Zin om de volleybalteams gezellig aan te
moedigen onder het genot van een drankje?
Dan zien we je graag aanstaande zaterdag!

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!
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Ben jij een steuntje in de rug?
Synthese zoekt vrijwilligers voor OOK:
Ondersteuning Ouders en Kinderen in de
gemeente Horst aan de Maas.
Synthese zoekt enthousiaste vrijwilligers die tijdelijk ondersteuning
willen bieden aan gezinnen met opvoedingsvragen. Gewoon van ouder tot ouder, thuis in het
gezin. Je biedt een steuntje in de rug bij bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur in de
opvoeding, het versterken van zelfvertrouwen van de ouder of hulp bij het uitbreiden van het
sociale netwerk van het gezin.
‘’Soms kan het bieden van een luisterend oor al enorm helpend zijn’’
Anneke, vrijwilligster bij OOK en zelf moeder: ‘’Ik observeer, inventariseer en draai een tijdje mee.
Dan kom ik bijvoorbeeld op woensdagmiddag als alle kinderen thuis zijn. We drinken een kop
koffie en praten wat. Of ik neem een leuk boekje mee en ga voorlezen. Moeder ziet het kind tot
rust komen en leert van de interactie die ontstaat’’.
Als vrijwilliger mag je rekenen op ondersteuning van Synthese. Naast een vast contactpersoon
organiseert Synthese elke 8 weken een vrijwilligers- of themabijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen vrijwilligers ervaringen uitwisselen, maar leer je ook meer over bijvoorbeeld
voorlezen in een gezin, opgroeien vanuit een andere cultuur en emoties bij kinderen. Daarnaast
ontvang je als vrijwilliger reis- en onkostenvergoeding en worden er diverse
scholingsmogelijkheden aangeboden.

Vrijwilliger worden?
Wil je vrijwilliger worden in een enthousiast en gezellig team? En wil jij net zoals Anneke iets
betekenen voor een gezin bij jou in de buurt? Dan is OOK op zoek naar jou!
Heb je interesse of wil je meer weten over OOK?
Neem dan vrijblijvend contact op via 0478-517300 en vraag naar Annet Jeucken of Mieke
Cruijsberg of mail naar a.jeucken@synthese.nl.

Heerlijke asperges, vers van eigen
land! Ook geschild.
Wij verkopen ook verse
aspergesoep en aanverwante
producten.

Openingstijden : Ma t/m Vrijdag 9.00 uur-18.00 uur
Zaterdag : 9.00 uur – 17.00 uur
www.aspergeboerderij-friesen.nl
Nieuw aspergekroketten.

Adres : Matthiasstraat 11
5811AN Castenray
Tel: 0478-571364 Gsm: 06-53651456

Wij zijn nog geopend t/m 25 juni.
Vanaf nu hebben wij een boerderijautomaat en u kunt dus 24 uur asperges en aardbeien kopen.
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Emile Tacken en Cas voorbijgesneld
door eenogige Winning Girl Z
“Ze was fantastisch!”, verwijst de winnares van de 1.45m
ranking rubriek in De Peelbergen naar haar eenogige
schimmel Winning Girl Z. De tienjarige merrie mist sinds twee
maanden haar linker oog, maar dat pakt voor de in Nederland
woonachtige Brit Deborah Jackson alles behalve slecht uit.
Emile Tacken deed als enige Nederlander in de barrage
een gooi naar de winst. Met zijn grote ruin Cas (v. Viento Uno
W) hield de Limburger de lei schoon en klokte de vierde tijd.
Van de 53 combinaties in de Parkhotel Horst Prix hielden tien
duo’s het hout boven in de basisproef. In de barrage
stippelde het parcoursbouwer team van Henk Linders een
koers uit waarin men de tijd vooral in moest lopen in de
bochten. “Daar heb ik het, nadat ik van hindernis 1 naar 2
een terug afstand kreeg, het laten liggen”, kijkt Emile Tacken
terug.
Foto: Eva van den Adel

Insprong dubbel
“Ik had het gevoel dat ik in de bocht naar de dubbel iets voorzichtig moest zijn. Dat was voor mij
toch de lastigste sprong, de insprong van de dubbel uit een rechtse bocht. Maar Cas ontwikkelt
zich heel fijn. Hij kon nog wel eens wat heet worden, maar in een barrage als deze blijft hij nu goed
bij me. Dus tevreden ben ik zeker”.
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COMPANY FUNFAIR MARKT
FESTIVAL OP HET CITAVERDE College
Op woensdag 26 juni wordt op het CITAVERDE College een spetterend
festival georganiseerd: de Company FunFair markt. Voor jong en oud zal hier
van alles te beleven zijn: van muziek en entertainment, tot (zelfgemaakte)
producten, diensten en etenswaren. Zo zijn er naast lekkere hapjes en
drankjes ook allerlei kraampjes waar je bijvoorbeeld bloemen, meubels en
sieraden kunt kopen, je nagels kunt laten doen, een goochelshow kunt
bekijken of aan een loterij mee kunt doen. Het bijzondere aan de markt is dat
alle bedrijfjes door leerlingen worden gerund.

Het project
De markt is onderdeel van Company FunFair, een tweedaags onderwijsproject over
ondernemerschap. Doel van Company FunFair is leerlingen op een leuke en interactieve manier te
laten ervaren wat er allemaal komt kijken bij ondernemen. Via allerlei interactieve opdrachten
kunnen punten worden gescoord, die de plaats op de ranglijst bepalen. Een team enthousiaste
studenten begeleidt de leerlingen in de klassen. www.companyfunfair.nl.

De markt
Om ervoor te zorgen dat de FunFair Market een succes wordt, is het belangrijk dat er voldoende
klanten zijn waaraan de leerlingen hun producten of diensten kunnen aanbieden.

We roepen dan ook iedereen op
om op woensdag 26 juni tussen
12.00 uur en 14.00 uur naar de
markt te komen.
Op de markt kan met muntjes
worden betaald, welke met PIN
en contant geld te koop zijn. De
opbrengst van de markt komt ten
goede aan microkredietprojecten
in ontwikkelingslanden.

Helemaal van deze tijd
Company FunFair is helemaal van deze tijd: digitaal onderwijs met behulp van nieuwe media en
communicatiemiddelen. Leerlingen gebruiken social media om reclame te maken en maken
gebruik van smartphones om hun bedrijfsplan op te stellen en het informatiemateriaal te
bestuderen. Ook besteedt het project veel aandacht aan het belang van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Initiatiefnemers
Het project is een initiatief van stichting Cross Your Borders, een jongerenorganisatie die jongeren
op een interactieve manier wil betrekken bij de maatschappij en de wereld. Om dit doel te bereiken
worden meerdaagse onderwijsprojecten georganiseerd op (v)mbo-, havo-, en vwo-scholen in het
hele land. Jaarlijks nemen 250 scholen deel aan de verschillende onderwijsprojecten. Ook
organiseert de stichting onder de naam Fairaway jongerenreizen naar ontwikkelingslanden,
waarbij de projecten worden bezocht die worden ondersteund met de opbrengsten van de markt.
Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl en www.fairaway.nl.
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Leergeld Horst ad Maas helpt nu ook
leerlingen uit groep 8 bij
de extra kosten voor de middelbare school

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is
leuk en spannend. Voor ouders brengt deze grote stap
ook veel extra kosten met zich mee. Een goede fiets,
schooltas, mobiele telefoon, rekenmachine, boeken,
schoolgeld en een berg schoolspullen. Bij elkaar
opgeteld zijn ouders al snel € 1000,- euro kwijt.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen
met een laag inkomen financieel. Zo kunnen gezinnen
eventueel tegoedbonnen ontvangen voor de aanschaf van schoolspullen of een (tweedehands)
fiets. Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen op de middelbare school.
De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau en geldt
zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Kijk voor meer
informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Agenda
31 augustus vieren we onze 90e verjaardag.
Hou dit weekend vrij. Meer info volgt.

Kantinediensten
22-06
29-06
06-07
13-07
20-07
27-07
03-08
10-08
17-08
24-08
31-08
07-09

Geert
Leon
Peter
Ton
Jan
Geert
Leon
Peter
Ton
Jan
Geert
Leon

FamilieVriendenToernooi
We mogen terugkijken op een geslaagd toernooi. 18 teams streden om de felbegeerde
wisselbeker. De finale werd gespeeld door Berry’s Dreamteam tegen Tripaloski, en werd door
laatstgenoemde met 0-3 gewonnen.
Tripaloski, van harte gefeliciteerd.
We willen iedereen die heeft meegeholpen van harte bedanken en hopelijk tot volgend jaar.
Er is nog een lotnummer van de tombola niet opgehaald: Geel 851.
Prijs kan opgehaald worden bij Marièl Walraven, Dr. Lemmenstraat 36, telefoon 06-83601488
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Op 29 en 30 juni vindt het grote DAF-weekend plaats in America en Griendtsveen.

De Daf toertocht komt ook door Meterik
Zaterdag 29 juni wordt er, in het kader van 800 jaar Horst en als ode aan Hub en Wim van
Doorne, een toertocht gehouden met ca. 300 DAF-voertuigen, zoals oldtimers, trucks,
legervoertuigen, bussen en personenauto’s. De toertocht gaat door alle 16 kernen van de
gemeente Horst aan de Maas en komt ook door Meterik. Op deze dag rijden alle voertuigen op
eigen tempo en gelegenheid. Vertrekken kan vanaf 10.00 uur 's morgens. Concreet betekent dit
dus, dat verdeeld over de hele dag voertuigen langs kunnen komen.
De route gaat via Eversoord, America en Griendtsveen en dan door Meterik,
via de Peelheideweg, de Meteriksebaan, de Bergsteeg, de Sint Maartensweg, de Schadijkerweg
en de Sint Jansstraat.
Hierna rijden de voertuigen verder naar Horst, Hegelsom, Melderslo enz. totdat de voertuigen alle
kerkdorpen hebben bezocht.
Op zondag 30 juni is er tussen 11:00
uur en 15:00 uur een defilé van oude
DAF voertuigen vanaf de Past.
Jeukenstraat in America naar
Griendtsveen.
Ook kan er een bezoek gebracht worden
aan het nieuwe DAF-kunstwerk in de
Gebroeders van Doornelaan in Horst en
aan de exposities in het Peelmueum
America en De Zaal in Griendtsveen.
Kijk op www.dafweekend.nl voor de
exacte route.
Op zaterdag 29 juni worden ruim
300 deelnemers verwacht,
let dus extra op bij uw
verkeersdeelname.
Vooral heel veel kijkplezier
gewenst.
Komt u op zondag 30 juni naar
het defile in America /
Griendtsveen?
Kom dan zoveel mogelijk met de
fiets !
Namens de organisatie: dank
voor uw begrip en medewerking

Zie www.dafweekend.nl of facebook: www.facebook.com/Dafweekend
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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 D1 veldkampioen

De Pupillen D1 werden zaterdag 15 juni veldkampioen door met 7-1 van ODC D1 te winnen.
Gefeliciteerd meiden!

Seizoenafsluiting 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

Kampioenschapsreceptie 28 juni
Op vrijdag 28 juni vindt de receptie plaats voor onze kampioenen van het afgelopen seizoen.
Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de kantine van Sportpark Wienus in Hegelsom.
Onze kampioenen zijn:
-

1e helft veld: A1 en C1
Zaal: Midweek, D1 en F2
2e helft veld: F1 + F2 + D1 + D2

Agenda
- 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.
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Productiemedewerker/machineoperator

GEZOCHT
38 uur in 3 tot 4 dagen!
of
20 uur in 2 dagen!
Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Dan zoeken wij jou!
-

FULLTIME JOB 3 tot 4 dagen per week (38 uur) (dinsdag, donderdag en vrijdag)
PARTTIME JOB voor 2 dagen (20 uur) (dinsdag en donderdag)

Als productiemedewerker ga je in een klein team aan de slag met de werkzaamheden die horen bij de
productie van champignons voor de conservenindustrie. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
-

Oogsten door middel van op afstand bedienbare oogstmachines
Rooien van de overgebleven voetjes op de champignonbedden
Beoordelen en sorteren van de geoogste champignons
Vullen van champignonbedden
Verwijderen van de eerste champignons op de bedden d.m.v. semi-automatische machine
Schoonmaakwerkzaamheden

Om redenen van efficiëntie en hygiëne werken wij drie dagen per week op onze productielocatie. Binnen
deze drie dagen worden de grondstoffen gevuld, wordt er twee keer geoogst en worden vier van de 16
cellen weer leeggemaakt. De dagen staan vast en hiervan wordt normaal gesproken niet van afgeweken.
Een normale werkweek bestaat bij een fulltime baan uit drie werkdagen, en één keer in de vier weken een
4e werkdag.
Cox Champignons is een familiebedrijf dat staat voor continuïteit en innovatie binnen onze branche. Wij
bieden een persoonlijke en leuke werksfeer, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en lekkere
koffie. Zie je deze uitdaging wel zitten of wil je meer informatie, laat dan iets van je horen. Telefonisch
contact: 06-10585761 of stuur je CV, of iets over jezelf naar: Dennis@coxchampignons.nl
Cox Champignons B.V.
Horsterweg 25
5872CC Broekhuizen (LB)
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 22 juni, 12e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Sjang Jacobs en An Jacobs-Hermans (jaardienst)
2. Helma Verstappen-Heijligers en Pierre Verstappen (verjaardag)
Zaterdag 29 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur
Geen misintenties
Lectoren:
22-06: Henny Bergs
29-06: Henny Jenniskens

Acolieten:
22-06: Jan Philipsen
29-06: Max van Dieten

Collectanten:
22-06: Tjeu Tacken
29-06: Piet Colbers

Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023.
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 )

Informatiemiddag Challange Antwerpen – Banjul
Zaterdagmiddag 22 juni as. organiseert de stichting Kans
voor Gambia een informatiemiddag over de Challenge
Antwerpen – Banjul. De afgelopen editie hebben, van de
50 deelnemende teams, er vijf voor de stichting Kans voor
Gambia gereden. Een van de teams bestond uit Hay
Theeuwen (Horst) en Roland Janssen (Sevenum).
Op deze middag wordt aan de hand van verhalen, foto’s
en films geïnformeerd over wat er zoal komt kijken bij een
dergelijk avontuur..
Deze middag is met name bedoeld voor degenen die
interesse hebben om een keer deel te nemen aan deze fantastische uitdaging. Iedereen is van
harte welkom.
Deze middag begint om 14.30 en is om 16.30 afgelopen.
De locatie is Eetcafé Ald Vörs, Broekhuizerweg 4, 5871AC
Broekhuizenvorst.
De Stichting Kans voor Gambia probeert kansen te creëren voor de voor de Gambiaanse
bevolking. Wij willen ons inzetten voor zowel kinderen als volwassenen.
Dit willen we bereiken door:
- kinderen naar een goede school te laten gaan, zodat ze een goede basis hebben en later
meer kansen hebben;
- de ouders en omgeving bij het project te betrekken zodat zij over 10 jaar zelf de school
runnen;
- Nederlandse onderwijsorganisaties betrekken bij de ontwikkeling van de school.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Ton Hendriks,
(hendriks.cr18@ziggo.nl).
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