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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
 
Wie de tegenwoordige tijd wil begrijpen,  
moet de geschiedenis bestuderen. 

 
In week 21 is er 17 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in mei is nu 62 mm. 

 
Gaat juni goed voorbij,  
dan is men in juli nog blij. 

 
 

 
                                                      Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
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. 
 

Abonnement per 1 januari 2021 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

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  
Actuele agenda overgenomen op 29-05-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Juni 

Za 05: Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Zo 06: Concertreis Muziekvereniging Concordia 
Ma 07: KBO wandelen 13:30 uur 
Di 08: KBO fietstocht 13:30 uur 
Do 17: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 13:30 uur 
Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 28: KBO jaarvergadering 
   

Juli   

Ma 05: - Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 06: Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021 
Wo 07: Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021 
Do 08: Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021 
Vr 09: Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021 
Za 10: Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 14:00 
Zo 11: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Ma 12: - Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 23:30 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Di 13: KBO fietstocht 13:30 uur 
Wo 14: KBO jaarlijkse fietstocht 
Ma 19: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
 24-31 - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
   

Augustus  

Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 09: KBO kienen 14:00 uur 
Di 10: KBO fietsen 13:30 uur 
Wo 11: KBO jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
Ma 16: KBO wandelen 13:30 uur 
Do 19: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Za 28: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
   

September  

Ma 06: KBO wandelen 13:30 uur 
Zo 12: Rommelmarkt JongNL Meterik (ovb) 10:30 - 14:00 uur 
Ma 13: - Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Di 14: - Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022 
  - KBO fietstocht 13:30 uur 
Wo 15: - Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022 
  - KBO excursie naar Van Leendert 
Do 16: - Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022 
  - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
Vr 17: Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022 
Ma 20: KBO wandelen 13:30 uur 
Di 21: Collecte Goede Doelen 18:00 uur  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Laatste groepsavonden seizoen 2020-2021  
De laatste groepsavonden van het huidige seizoen vinden plaats in week 
27, van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2021. 
Natuurlijk hebben we nog ons zomerkamp. Hier binnenkort meer over. 
 

Eerste groepsavonden seizoen 2021-2022 

De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen vinden plaats in week 37, van maandag  
13 september tot en met vrijdag 17 september 2021. 
 

Rommelmarkt JongNL Meterik (ovb) 

Wij willen heel graag op zondag 12 september een rommelmarkt houden rondom de blokhut van 
JongNL Meterik. Dit is voor ons als vereniging van belang, om financieel gezond te blijven. We hebben 
inmiddels contact met de gemeente, alleen kan er nog niet met zekerheid bevestigd worden dat de 
rommelmarkt dan door mag gaan. Dit valt en staat met de dan geldende coronamaatregelen.  
We houden jullie hierover op de hoogte. 
 
Daarnaast willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die de 
spullen voor de rommelmarkt zolang voor ons bewaard hebben. We snappen dat het wat ruimte in 
beslag neemt, we hopen echter dat jullie het nog even willen bewaren. Hopelijk kunnen we jullie 
spullen op zondag 12 september weer aan de man brengen! Daarmee helpen jullie ons als club enorm! 
 

NLdoet actie verplaatst 

Zoals vorige week ook vermeld, is besloten, mede op advies van het Oranjefonds, om de NLdoet actie, 
die eigenlijk vorige week gepland stond, te verplaatsen. Dit is besloten, omdat we met klussen in en 
rondom de blokhut toch, vaak onbewust, niet voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Omdat we 
het belangrijk vinden dat we zorgvuldig met onze stafleden en vrijwilligers omgaan, verplaatsen we de 
NLdoet actie naar september/oktober 2021. Welke datum het exact wordt laten we tijdig weten. 
Hopelijk kunnen degenen die zich voor 29 mei hadden opgegeven dan ook. Tegen die tijd meer 
hierover.  
 

Mededelingen KBO 

 
Beste leden, 
zoals we allemaal gehoord en gelezen hebben zijn de coronamaatregelen iets versoepeld. Helaas nog te 
weinig om iets met een grote groep te gaan organiseren. Wat betekent dit voor ons als KBO voor de 
maand juni: dat we helaas in overleg met touringcarbedrijf Ghielen ons busuitstapje naar de 
Orchideeënhoeve moeten verplaatsen naar donderdag 23 september. Laten we hopen dat we dan, 
allemaal zonder mondkapje en op 1 ½ meter afstand, er een geweldig uitstapje van kunnen maken.  
 
De jaarvergadering van maandag 28 juni staat ook nu nog op losse schroeven; het is onduidelijk 
of het wel of niet door kan gaan. Als wij weer iets meer mogen, dan laten we het  jullie  zo snel mogelijk 
weten. 
 
Wat wel doorgaat: op dinsdag 08 juni een mooie fietstocht, uitgestippeld door Jan van Dijck en  
Jan Versleijen. Wees sportief en spring op je fiets op iedere tweede dinsdag van de maand om met de 
mannen mee te fietsen. Ze vertrekken bij de kerk om13.30 uur. 
 
Natuurlijk kun je ook twee keer per maand gezellig mee gaan wandelen en de omgeving van Meterik nog 
beter leren ontdekken. Start om 13.30 uur bij de zaal. 
Het kaarten voor leden en niet leden kan weer wekelijks op donderdagmiddag plaats vinden in de zaal, 
aanvang 13.30 uur. Heb je zin om mee te klaverjassen, rikken of jokeren geef je dan snel op bij  
Jan Steeghs tel. 077- 398 2509.   
De overige activiteiten, zoals het kienen, gaan voorlopig nog niet door. Met knutselen beginnen we weer 
op 16 september 2021. Hou de Meulewiekagenda goed in de gaten. 
We hopen op betere tijden zodat  dat we weer met zijn allen kunnen deelnemen aan de activiteiten. 
 
Hou nog hééééél even vol,  
bestuur KBO. 
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Werkzaamheden centrum Meterik zijn begonnen.  
 
Deze week is de aannemer gestart met de werkzaamheden in het centrum.  
 
Als eerste komt de Crommentuijnstraat aan de beurt. Die krijgt een nieuwe asfaltlaag. Het is de bedoeling 
dat woningen voor de bewoners zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer is echter niet 
mogelijk.  
 
Vorige week is er nog overleg geweest tussen enkele ondernemers, 
Dorpsraad en gemeente over de omleidingsroutes. Toen is 
afgesproken dat duidelijk aangegeven wordt dat de bedrijven steeds 
bereikbaar zullen zijn.  
 
Op de website (https://dorpsraadmeterik.nl), bij de Facebookpagina 
van de Dorpsraad en op Instagram staan nu de meest recente 
detailtekeningen van het hele plan. Kijk er eens goed naar.  
 
Zijn er vragen of opmerkingen dan kun je daar gerust mee komen.  
 
Tijdens de werkzaamheden is de toezichthouder van de gemeente 
geregeld aanwezig in de directiekeet achter de kerk. Die kan zo nodig 
ook een toelichting geven op het project.  
 
 
 
 

 

Kwekerij De Lifra Veulen  
 

Actie actie actie actie actie!!! 
 

Nog een mooi assortiment aan zomerbloeiers!!!! 
 

  Actie 12 begonia´s   € 3,50 op=op 
  Actie 12 vlijtige liesjes  € 3,00 
  Actie 12 petunia´s.    € 3,50 op=op 
  Actie geraniums vanaf  € 0,75 
  Actie surfinia´s vanaf  € 0,50 op=op 
  Actie dahlia´s   € 1,00 
  Actie gazania´s   € 0,75. 

 
Nog meer dan 100 soorten perk-, hang- en kuipplanten. 

 
Alleen wij......... zetten de prijs erbij.!! 

 
Kwekerij De Lifra, Lorbaan 12a  Veulen 

Open ma t/m zaterdag 09:00 tot 17:00 uur 
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De kogel is door de kerk 
 
 

Zo, de kogel is door de kerk. Na lang wikken en wegen is er eindelijk een recreatief groepje gevormd door 
enkele Barkrukken die door wisselende omstandigheden de laatste jaren hoofdzakelijk of achter de 
geraniums gezeten hebben of wegens gezondheidsproblemen een stapje terug moesten doen.  
Die letterlijk en figuurlijke ‘mooi weer’ groep bestaat vooralsnog uit een kwartet renners, maar uitbreiding 
licht in het verschiet.  
 
Afgelopen zondag was er geen ontkomen meer aan, A het was droog en B er kwam geen regen, dus geen 
smoesjes voorhanden om de start uit te stellen. Dat wil echter nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk 
een probleemloos begin werd.  
 
Hoe zat het ook alweer, wanneer het jasje aan, of toch mouwstukken, overschoenen waren niet nodig, 
daar waren ze het wel over eens. Kami Kaze echter had op de weg naar het stemlokaal gevoeld dat het 
voor korte mouwen toch nog wel wat frisjes was, maar verdomme dacht hij, dan maar een vent en wat kou 
lijden. Aangezien hij als eerste aan het vertrek stond dacht hij nog snel een pafke te kunnen roken. Dat hij 
een sterke wil heeft blijkt wel uit het feit dat hij als enige Barkruk het nog steeds volhoudt om zijn sigaretje 
te roken. Je MOET wel stevig in je wielrennerschoenen staan om je als enige roker staande te houden 
tussen terroriserende nietsontziende clubgenoten.  
 
Nu had hij echter een probleempje, sigaretten vergeten! 
Hij twijfelde geen seconde, sprong op zijn fiets en ging 
snel op en neer naar huis. Van de nood een deugd 
makend door en passant zijn mouwstukken ook nog 
aan te trekken. Hij was nog net op tijd terug en mocht 
zonder nog een sigaret te roken de kop nemen. Dat 
deed hij met verve, onverschrokken loodste hij zijn 
medekrukken door het altijd gevaarlijke Horst richting 
Melderslo. Daar aangekomen liet hij het kopwerk over 
aan de routinier Chicken Antoni die daarbij gezelschap 
kreeg van Long Tall Harry. Via talrijke omzwervingen 
bereikten we uiteindelijk de uiterwaarden van de Maas 
waar de Duitsers aan vertrekken schijnen te denken. 
   
Gerrie Bekerman en Long Tall Harry voelde zich in hun 
element in deze natuurrijke omgeving en namen het niet zo 
nauw over wat voor wegdek we moesten. Maar gelukkig geen 
materiaalpech, want niet iedereen wist of hij reservemateriaal 
bij zich had. Een echte Kami Kaze actie zullen we maar 
zeggen.  
 
Gelukkig kregen we ook al snel onze beoogde pleisterplaats 
in het vizier, een kopje koffie hadden we wel verdiend. Helaas 
voor ons en de overige gasten op het volle terras kwam de 
eigenaar met de melding dat we nog een poosje geduld 
moesten hebben. We waren eigenlijk een uur te vroeg, maar 
hij zou zijn best doen ons z.s.m. te bedienen; dat hebben we 
toch maar niet afgewacht.  
 
Ons kopje koffie werd nu ingeschonken door een zeer attente 
uitbater van het wijd en zijd bekend staande ‘Wout Poels’ 
café.  
 
Ondanks dat de weg terug niet het beloofde windje in de rug 
opleverde waren het Chicken Antoni en Long Tall Harry die 
ons in een zucht naar ons stamcafé leidden. Zij toonden zich stoïcijns doof op de smeekbede van de 
overigen om ook wat kopwerk te mogen doen.  
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Het B-team had zich al strategisch geïnstalleerd op het terras, 
maar wat schuiven met stoelen en in acht nemen van de 1,5 
mtr., min of meer, vonden ook wij ons plekje.  
 
De A-renners kwamen met amper 1 meer op de teller dan de 
C's, 140 tegen 40 wat later binnen en mochten tegen de koude 
gevel in een donker hoekje gaan zitten. Voor een beter plekje 
moeten ze de volgende keer maar wat harder fietsen dan die 
miezerige 31 km/u. Misschien dat een goed geoliede machine 
daar voor kan zorgen, nu mankeerde er nogal eens wat aan en 
was er bepaald niet sprake van een gesloten peloton. Dat de 
Roadrunner een keertje in het verkeerde tenue ging fietsen werd hem vergeven!  
  
Ook de A-renners vonden een rustplek aan het water. Maar voor hen 
geen koffie… 
 
Wat de B-renners deze dag beleefd hebben blijft in nevelen gehuld; 
er werd van alles besproken maar er was geen nabeschouwing van 
de rit. Vermoedelijk zijn er dus ook geen schokkende voorvallen 
geweest.  
 
Tijdens het naborrelen kwam de tocht der tochten ook nog ter 
sprake; er heerste angst of die dit jaar wel zou plaatsvinden. Maar 
die angst werd weggenomen door de organisatie. Er werd zelfs al 
een bestemming ‘verraden’. Althans een mogelijkheid zou zijn een 
bekende plaats in Duitsland beginnend met de letter A, ken(t) 
iedereen werd er nog bij gezegd. Maar niks is nog zeker, we laten ons verrassen!  
 
Feit is wel, en vergeet dat nou niet meer, dat het zal plaatsvinden vanaf de EERSTE VRIJDAG in 

september, dus voor dit jaar betekent het starten op 3 september.   
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Hãskes Joek  -deel 5 
 
 

Vandaag leest u het vijfde en laatste deel van het verhaal van Jacobus van Rens, 
beter bekend als Hâskes Joek. 
 
Joek en Sibilla zijn Op ’t Rooth blijven wonen totdat Joek overleed; hij is 2 jaar ziek 
geweest en thuis overleden op 30 december 1955, hij was 77 jaar oud. Op 2 januari 
1956 is hij begraven op het RK kerkhof in Meterik, dicht bij de graven van zijn 2 zoons. 
 
Sibilla heeft daarna hun huisje Op ’t  Rooth verlaten en is ingetrokken bij haar zoon Driekus en 
schoondochter Schans Nelke (Nelke Smits uit d’n Afhang) en hun zoon Toon. Zij woonden op de 
Meterikseweg in “de ermehuuskes’ (de armenhuisjes; dit waren heel kleine huisjes, een lang smal gebouw 
waar 4 gezinnen in woonden. Deze huisjes stonden waar nu huizen met huisnummers 106 en 108 staan.) 
Het huisje Op ’t Rooth en de grond  werden verkocht aan de buurman Grad Hermans. 
Later is Sibilla bij haar dochter Truj in Swolgen gaan wonen en hier is ze gebleven tot haar overlijden op  
23 augustus 1965; ze werd 86 jaar oud. Op 25 augustus is ze in Swolgen begraven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto v.l.n.r.: dochter An Dulk - van Rens, Sibilla van Rens – Gijsen met op haar schoot haar 
achterkleinkind Anneke, de dochter van kleinkind Billa die rechts op de foto staat.  
 
Hâskes Joek, een legendarisch figuur met een geweldige fantasie. Ondanks zijn bewogen leven bleef hij 
altijd positief. Een goede verteller moet zijn verhaal spannend houden en dat kon Joek wel. 
 
Frits, een broer van Joek, ging als turfsteker naar Schotland. Hij leerde daar zijn latere vrouw Alice 
Litherland kennen. Joek en Sibilla gingen ook (voor kortere tijd) naar Schotland om turf te steken en 
trokken daar tijdelijk bij Frits en Ali in.  
 
Joek vertelde: “Toen de boot vanuit Rotterdam de zee op voer, stak er een hevige storm op. De kapitein 
wilde omkeren maar ik zei: “Door varen, je hoeft niet bang te zijn!”. Maar de kapitein keerde toch om!!”  
Hij kon er een spannend verhaal van maken waarbij fantasie en werkelijkheid vaak in elkaar over liepen…! 
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Een speciale onderscheiding van Stichting Opkikker  

Voor Roel en Lynn uit Meterik. 
 
Roel en Lynn uit Meterik mochten afgelopen weekend een exclusieve 
onderscheiding in ontvangst nemen. Deze krijgen zij vanwege hun 
fantastische inzet voor andere gezinnen met een ziek kind! Een 
vrijwilliger van Stichting Opkikker kwam speciaal voor Roel en Lynn 
aan de deur en overhandigde deze medailles op een wel heel 
bijzondere manier! 
 
Roel en Lynn hebben in het verleden samen met hun gezin een 
Opkikkerdag meegemaakt. Roel is namelijk erg ziek geweest en dat 
heeft veel invloed op het dagelijks leven van het hele gezin. Sindsdien 
zetten Roel en Lynn zich in voor Stichting Opkikker als Opkikker 
ambassadeurs. Op die manier hopen ze ook andere gezinnen te 
kunnen helpen. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Daarom 
mochten zij de exclusieve Opkikkermedaille in ontvangst nemen. 
 
Een vrijwilliger van Stichting Opkikker 

kwam afgelopen weekend bij Roel en Lynn aan de deur met een kaart. Niet 
zomaar een kaart, maar een kaart met een video erin! Op die video was te 
zien dat er iets heel waardevols gemaakt en vervoerd werd voor de 
Opkikker ambassadeurs. Maar wat was dat nou precies? Gelukkig bleek het 
koffertje – dat te zien was in de video - in de auto van de vrijwilliger te 
liggen. Deze werd er natuurlijk meteen bij gepakt! En wat bleek? Daar zaten 
hele bijzondere Opkikkermedailles in, speciaal voor Roel en Lynn!  

 
 
Deze werden 
direct opgespeld 
bij de trotse Roel en Lynn, waarna de 
kinderchampagne werd opengetrokken om 
hier samen op te proosten! 
 
Mochten jullie nog lege cartridges of oude 
mobieltjes hebben, geef het even door aan 
Roel of Lynn.  
Zij zamelen dit in voor Stichting Opkikker. Jullie 
kunnen het natuurlijk ook inleveren bij hun huis 
op de Crommentuijnstraat 27 in Meterik. 
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Oranje festival 
 
 

Zaterdag 22 mei werd er voor de voetbaljeugd het oranjefestival georganiseerd. In het teken van 
het EK 2021 mochten alle voetballers vriendjes en vriendinnetjes meenemen om ook eens kennis 
te maken met het voetbal. 
De trainers organiseerden leuke spellen en er werd afgesloten met een partijtje. 
 
We kunnen terug kijken op een super leuke dag. 
We hadden zon, we hadden sfeer en er stond een club gedreven vrijwilligers die het voor de 
voetballers tot een geweldige dag hebben gemaakt. 
 
Jongens en meiden, kei goed gedaan! 
 
Groetjes Judith Hagens 
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JEUGD 
 
 

 
Jeugdtoernooi 2021 gaat niet door… 
 
De toernooicommissie heeft in goed overleg besloten om het jeugdtoernooi van 4, 5 en 6 juni af te 
gelasten als gevolg van de nog geldende coronamaatregelen. 
 
Afgaande op de huidige omstandigheden is het op dit moment onverantwoord en niet mogelijk om het 
jeugdtoernooi door te laten gaan en zouden we het ook niet kunnen laten plaatsvinden op de manier die 
we graag zouden willen. Helaas is het nu al de 2e keer op rij dat we tot dit besluit hebben moeten komen 
en uiteraard betreuren we dit ten zeerste. 
 
Gelukkig kunnen we melden dat we als toernooicommissie begin volgend seizoen weer met goede moed 
aan de slag zullen gaan om het jeugdtoernooi voor 2022 te organiseren! 
 
Hopelijk kunnen we dan weer het jeugdtoernooi organiseren op de manier zoals we dat graag willen voor 
alle jeugdvoetballers uit de regio, hun begeleiders en natuurlijk alle toeschouwers. 
 
Regiocup jeugd start op zaterdag 5 juni 
Door de aangekondigde versoepelingen rondom de coronamaatregelen zal er op zaterdag 5 juni worden 
gestart met de KNVB Regiocup voor jeugdvoetballers! We zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer mag: 
het spelen van echte wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk 
waar voetballers het meeste plezier aan beleven! 
 
Helaas gelden de versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden alleen voor jeugdteams t/m 17 jaar, 
wat inhoudt dat de Regiocup niet door kan gaan voor onze beide JO19 teams. 
 
De KNVB Regiocup wordt gespeeld in de volgende speelweekenden: 5, 12, 19 en 26 juni. 
Maandag 31 mei aan het einde van de dag zal de KNVB het programma publiceren in Sportlink en de 
Voetbal.nl-app. 
 
KNVB nationale voetbaldag op 12 juni 
Na een pittig jaar staan op deze dag in het hele land voetbalverenigingen schouder aan schouder. 
Verenigingen zijn door de KNVB benaderd om een leuke activiteit te organiseren op deze nationale 
voetbaldag voor leden én niet-leden én coronaproof.  
 
Vanuit jeugdvoetbal America-Meterik organiseren we daarom op zaterdagmiddag 12 juni op het sportpark 
van Meterik een leuke trainingsclinic met behulp van enkele selectiespelers voor de jeugd tot 12 jaar. 
 
Meer info volgt komende week via de team apps voor de betreffende jeugdteams en ook hoe spelers zich 
hiervoor kunnen aanmelden.  
Kijk ook maar eens op www.denationalevoetbaldag.nl voor meer informatie! 
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Je komt uit Meterik als…… 
 

 
 
Afgelopen week startte Heemkunde Meterik de appgroep “Je komt uit Meterik als……’. 
 
De bedoeling van deze appgroep is dat iedereen die woonachtig is of was in Meterik daar foto’s, 
anekdotes of andere dingen op kan zetten, welke betrekking hebben op Meterik in het heden of in het 
verleden. Het heeft enerzijds niet zo veel met Heemkunde Meterik te maken en anderzijds ook alles, want 
wat vandaag gebeurt is morgen geschiedenis! 
 
En…. het lijkt een succes te gaan worden want in een paar dagen tijd hebben zich al heel veel leden 
aangemeld en zijn er al enkele mooie foto’s gepost! 
 
Dus, ben je lid van Facebook, woon of woonde je in Meterik of heb/had je op een andere manier een band 
met ons mooie dorp, meld je aan bij onze appgroep en plaats eens iets moois of iets leuks!  

      
 
 

Lentegevoel in Meterik! 

 
 

PLUS Lucassen 

belde afgelopen 
week met de vraag 
of wij het leuk 
vonden om de 
mensen in Meterik 
die dit wel konden 
gebruiken een 
beetje op te fleuren 
met perkplantjes.  
 
Een heel sympathieke actie van de PLUS in 
Horst die enorm wordt gewaardeerd! Die 
kans werd door ons natuurlijk met beide 
handen aangegrepen en met 8 vrijwilligers 
hebben wij ruim 60 personen hiermee 
kunnen verrassen.  
 

 
 
 

https://www.facebook.com/PlusLucassenHorst/?__cft__%5b0%5d=AZWwgwbLtYqvmg9PQcgcf-gjh5Gh20Tu_8J2lASBmgH4vnBkaWvNEruZltNJUVyaSZeS6j8soPumfwbPjRzx0683HrmEmnmHEFUu6TNSp6giEaIlzV43ejdgov2CaDPvH0XyLISs8qrOomgrsQgkJ_nn&__tn__=kK-R
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 
 

 
H. Missen  
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open 
blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per weekendviering blijft gehandhaafd. Ook het advies om 
te reserveren voor deelname aan vieringen is nog geldig. 
Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen aanwezig zijn. 
 
Dus: reserveer tijdig, geef naam en telefoonnummer door, dan kunnen we u altijd bereiken. 
Voor de meest recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen: 
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077-3986983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van 
telefoonnummer. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
13-06: Susan Baltussen Max v. Dieten    collectanten 
26-06: Henny Jenniskens Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

Zaterdag 6 juni, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

NB Zaterdag 12 juni is er geen H. Mis.  Koster en acoliet van 12 juni zullen de mis van 13 juni mee 
verzorgen. 

 

Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar, 11.00 uur 

Er doen die ochtend 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie. 
1. Jan Tielen (jaardienst) 
 

Zaterdag 19 juni, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 26 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Sjang Jacobs en An Jacobs- Hermans (jaardienst) 
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel:  

U kunt 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 
 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus. 

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat 
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023 

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

06-5540 8023. Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals 

ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het 
algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken. 

http://www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl/
mailto:susanbaltussen@planet.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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