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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. 

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 2022 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
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
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 11-06-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

JUNI 

Do 16: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Ma 20: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 30: Concordia: concert fanfare 20:00 - 21:30 uur 
   

JULI   

Ma 04: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
 04-08: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022 
Wo 06: - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
  - Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering 20:00 uur 
Vr 08-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)  
Za 09: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 11: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Wo 13: KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur 
Zo 17: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 14:00 uur 
Ma 18: - Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
  - Meriko Vocaal: pleinconcert 18:30 uur 
Di 19: KBO: fietstocht door de Janne mannen 13:30 uur 
Do 21: - t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 23: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
 23-30: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
   

AUGUSTUS  

Ma 01: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 05: KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 10: - KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 10:00 uur 
Za 13: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Ma 22: Dorpsverbinders: open inloop in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 08: - KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 11: JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur 
Ma 12: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
 12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023 
Di 13: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 14: KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 13:00 uur 
Do 15: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Zo 18: Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje 
Za 24: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Dendroncollege 

Geslaagden 1e tijdvak  

 

Mbo-t 
Teun van den Bekerom  Meterik 
Jeroen Erren    Meterik 
Maud Gooren    Meterik 
Kris Tacken    Meterik 
Maud Tacken    Meterik 
Siem Willemssen   Meterik 
 

Havo 
Karlijn Erren    Meterik 
Evy Haanen   Meterik 
Stan Jacobs    Meterik 
Lars Litjens    Meterik 
Djim Poels    Meterik    (Foto Dendroncollege) 
Teuntje van Rengs   Meterik 
 

Atheneum 
Noor Janssen    Meterik 
Sam Muijsers    Meterik 
Julia Schoeber   Meterik 
 
 

 
 
 
 

Wie gelooft er in de ooievaar? 
 
 
In en rondom Meterik zijn de laatste jaren regelmatig ooievaars waargenomen. 
Sinds de realisatie van het natuurgebiedje Donksweide is bij enkele 
natuurliefhebbers het idee ontstaan om hier een ooievaarsnest te plaatsen.  
 

 

Plaatsen ooievaarsnest in Donksweide  

Ooievaars broeden vaak in de buurt van mensen; meestal op een 
door de mens gemaakt nest, bijvoorbeeld op een paal met een 
platform. Ooievaars zoeken hun voedsel het liefst in weilanden. 
Een ooievaar voedt zich voornamelijk met dierlijk voedsel zoals 
vissen, kikkers, muizen, mollen, insecten, hagedissen, 
regenwormen. In het voorjaar, vanaf half februari zoeken de 
ooievaars een plaats om een nest te bouwen.  
 

Werkgroep 

Inmiddels is een kleine werkgroep, die zeker in de ooievaar gelooft, aan de slag gegaan om voor 

de ooievaar een onweerstaanbaar nest te verwezenlijken in Donksweide. Er is een begin gemaakt met 
inventarisatie van wat we nodig hebben en de eerste materialen zijn al bij elkaar gebracht. Ook is er 
overleg gevoerd met de Dorpsraad Werkgroep Openbare ruimte en hier is het plan ook enthousiast 
ontvangen. Tevens is bepaald, waar we het nest gaan plaatsen.  
 
We denken dat dit nest een mooie aanvulling is op het fiets-wandelpad dat door Donksweide en langs de 
Kabroeksebeek loopt.  
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Dorpsraadvergadering donderdag 16 juni 2022 
 

Donderdag 16 juni a.s.om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal 
plaatsvinden in de foyer van MFC de Meulewiek. 
 
Op de agenda staan onder andere de feestelijke opening van het centrum en de ontwikkeling van het 
oude Trafohuisje.  
OJC Knor is uitgenodigd om met de dorpsraad het gesprek aan te gaan over hun activiteiten, eventuele 
knelpunten die ze ervaren en wat de dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.  
Verder komen het nieuws en de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen aan bod en natuurlijk 
ingestuurde onderwerpen van inwoners.  
 
Mocht je de vergadering graag willen bezoeken, meld je dan a.u.b. vooraf aan via 
info@dorpsraadmeterik.nl. 
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
vergadering, laat het dan gerust weten. Ook als je denkt op een andere manier een steentje bij te 
kunnen dragen, we horen graag van je.  
 
Via ’t Krèntje, onze Facebookpagina, Instagram en de website, houden we jullie op de hoogte van de 
uitkomsten van de vergadering en andere nieuwsberichten en/of wetenswaardigheden van de Dorpsraad. 
 
 

 
 

        SENIOREN 
 
Meterik verliest onnodig van SPV uit Vlierden. 
 

Op zondag 12 juni werd in Meterik voor 275 toeschouwers een wedstrijd voor de nacompetitie gespeeld  
tussen Meterik en SPV. Het was een faire wedstrijd waarin Meterik voetballend sterker was, maar SPV 
vanuit een gesloten verdediging met lange halen en heel veel inzet in de slotfase de 1 - 2 scoorde.  
SPV was het gelukkigste team en gaat naar de volgende ronde. 
 
Zoals vaker in het seizoen is gebeurd, begon Meterik goed aan de wedstrijd en kreeg ook kansjes, maar 
het vizier stond een viertal keren niet op scherp. SPV hield de gelederen goed gesloten en kwam er pas 
na een half uur via een counter gevaarlijk uit. Meterik overleefde vlak voor rust nog een scrimmage. 
Vervolgens mocht Sjors van Duurzen geheel vrijstaand bij de eerste paal uit de toegekende hoekschop  
de 0 - 1 binnen koppen.  
 
Na de thee ging Meterik op zoek naar de gelijkmaker. Piet Steeghs soleerde door de SPV verdediging, gaf 
een assist op Jordi van Rens die loeihard de 1 - 1 binnen schoot. Meterik hield wel een overwicht maar 
werd slechts sporadisch gevaarlijk. De SPV keeper tikte nog een inzet van Piet Steeghs naast en Jordi 
van Rens leek nog in kansrijke positie te komen, maar reageerde helaas niet snel genoeg op een assist.  
 
In de slotfase trok SPV het initiatief nog naar zich toe en schoot Rens van den Berg ietwat gelukkig de  
1 - 2 binnen. Meterik probeerde de gelijkmaker nog te scoren maar SPV hield met enig geluk tot het 
laatste fluitsignaal de voorsprong vast. De teleurstelling was er na de wedstrijd bij de groen-witten, maar 
na een aantal glazen gerstenat zegevierde bij team en supporters het goede gevoel over het voorbije 
seizoen! 
 
Afsluitavond 
Aankomende vrijdag is de afsluitavond. Aanvang 20:00 uur. 
Dit is de laatste activiteit in onze bestaande accommodatie. Vanaf volgend seizoen zullen we een jaartje 
vanuit een noodonderkomen gaan werken. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Mededelingen KBO 
 
Beste KBO leden, 
 
Voor een verslag van ons busuitstapje afgelopen woensdag, komen we de volgende week uitgebreid op 
terug. 
 
Jaarlijkse fietstocht woensdag 13 juli 
Zoals voorgaande jaren hebben Jan en Truus Steeghs weer een verrassingsfietstocht uitgestippeld met  
een paar fijne en interessante stops. Jan en Truus kennende wordt het weer een leuke en gezellige  
fietstocht. 
 
De kosten zijn € 20,00 p.p. inclusief entree, koffie, thee en vlaai, de lunch en een excursie naar ??.  
We vertrekken om 09.00 uur bij het MFC. Zorg dat je op tijd bent en vergeet niet je veiligheidshesje aan te 
doen.  
 
Opgeven kan vanaf nu t/m zondag 3 juli. 
Bij de secretaris Bert Thijssen per mail  kbometerik@gmail.com 
Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06. 4035 5580 
Het bedrag graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en 
achternaam. 
Laten we er met zijn allen weer een mooie fietsdag van maken. 
 
Agenda: 
Wandelen   Maandag 20 juni vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag 16, 23 en 30 juni, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen        Maandag 11 juli van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
                    Deze kienmiddag gaat gewoon door ook i.v.m. de Meterikse kermis. 

              Fietsen        Dinsdag 19 juli organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht. 
                                   Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

 
Groetje, KBO Meterik. 
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 20 juni, dan wordt er weer een 3-

gangendiner geserveerd.  
U kunt zich opgeven t/m donderdag 16 juni bij de Dorpsverbinders. tel. 06-

3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit. 
 

Miëterikse kermis voor de ouderen 

De Miëterikse kermis komt er weer aan. Het tweede weekend van juli is het zover. 
De organisatie heeft  weer een prachtig kermisprogramma in elkaar gezet en daarbij  aan jong en oud 
gedacht. 

Kermismaandag 11 juli zal er een ochtend voor de ouderen georganiseerd worden. 

Onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai kan men luisteren naar een buut en leuke muziek. 
De ochtend zal in de kermistent plaatsvinden en is van 10.00 -12.30 uur. Tot dan! 

 

Perkplantjes van de PLUS 

 
Vorige week hebben vrijwilligers de bezoekers van het 
eetpunt en de open inloop en nog enkele andere 
bewoners van Meterik verrast met een doos perkplantjes 
van de PLUS. 
 
De PLUS belde 2e pinksterdag. Dezelfde dag zijn de 
plantjes opgehaald en dankzij de snelle reacties van onze 
vrijwilligers zijn ze dinsdag al rond gebracht.  
 
Dank je wel PLUS en alle vrijwilligers voor deze snelle 
actie. 
We hebben vele leuke reacties mogen ontvangen. 
 
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie 
                                                                      
 
 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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 Theo Verstappen 
 

 
Thei en Jo Verstappen - Tacken waren bereid herinneringen aan hun 
leven in Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We 
publiceren hun levensverhaal in meerdere delen;  
vandaag leest u het zesde en laatste deel van het leven van Thei.  
 
Bij Thei thuis hadden ze een hond, een bouvier, een waakhond die in de 
ren moest blijven. Bij boerderijen liep de hond vaak los op het erf. Deze 
bouvier was in de oorlog een keer los en beet Jo. Mia Verstappen ging met Jo naar het klooster voor 
behandeling door Zr. Stifania. 
 
Thei heeft vroeger zeven weken in het ziekenhuis gelegen omdat hij gewrichtsreuma had, later moest hij 
iedere maand bij dokter Holthuis een spuit gaan halen. 
 
In 1958 mochten Thei en Haks Wim (Wim Litjens) met de afdeling B.J.B. (boeren jeugd bond) naar 
Lourdes. Van het verdiende geld met asperges sorteren bij de tuinbouwloods had hij de Lourdesreis bijeen 
gespaard. 
 
Thei heeft ervan genoten dat hij mee geholpen heeft met de voorbereiding van het feest 500 jaar Meterik 
op 27 augustus 1983. 
 
Thei en Jo wilden rond 1985 nog een ligboxenstal bouwen en vroegen Willem Pijnenburg (adviesbureau in 
Meterik) om goede raad. Hij raadde het hen af en adviseerde om het melkquotum en de melkrechten maar 
te verkopen; ze hadden geen opvolger en konden maar beter overgaan op mestvee. Zo gedacht, zo 
gedaan en zo kwamen rond 1988 de Blonde d'Aquitaines op het bedrijf, waar ze veel plezier van hebben 
gehad. 
 
Nog steeds leest Thei verschillende tijdschriften waar hij lid van was of is geweest. Veel tijdschriften heeft 
hij bewaard om ze nog eens in te kijken, zoals ‘De Blonde D`aquitaine’ (tijdschrift over hun koeien ras), ‘De 
Boerderij’, ‘Melkvee en Land’. 
 
Van 1962 tot 1990 is Thei lid geweest van de Meterikse carnavalsvereniging ‘De Meulewiekers’ waarvan 
10 jaar als voorzitter. 
 
Samen met Swans (van de Sterren) Hay, Giessen (Jenniskens) Jer  ging Thei naar de gymclub in America 
die in de jaren negentig was opgestart en georganiseerd werd door de gemeente.  
 
In 1999 vroeg dochter Carli of ze op de boerderij mochten komen wonen, samen met haar man Ton 
Peeters en hun kinderen Kim en Dré. Voor het bouwbedrijf van Ton hadden ze meer plaats nodig. En zo 
zijn Jo en Thei in Grubbenvorst terecht gekomen en hebben zich daar goed gewend.  
 
Ton en Carli hebben er een mooie boerderij van gemaakt en hebben van de schuur een groeps-
accommodatie gemaakt, waar 20 personen kunnen slapen. 
 
In het binnenbad van het zwembad in Horst heeft Thei menig baantje gezwommen, dit werd 
georganiseerd door de boerenbond. 
 
Thei hield ook van zingen, was eerst lid van het gemengd koor Meriko in Meterik en daarna van 2009 tot 
2021 in Grubbenvorst. Van de ouderenvereniging Grubbenvorst is hij ook nu nog lid. 
Thei en Jo genoten van veel culturele uitjes en reizen over de wereld en op vele plekken in Nederland 
hebben ze gefietst en/of gewandeld: zoals de Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen. 
 
Thei en Jo hartelijk dank voor jullie verhaal en gastvrijheid. 
 
Heemkunde Meterik, maart 2022.  
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NK solistenconcours 
 
 

Afgelopen zaterdag heeft Chris van Rengs een prachtig resultaat behaald op het NK solistenconcours.  

Hij is namelijk 3e geworden in de 2e divisie met 87 punten op de marimba.  
 

 
Wij zijn als vereniging super trots op dit mooie resultaat en willen Chris feliciteren met deze prestatie.  
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Same stoan weej sterk, aas enne blok beton… 

…ut durp vaan Iëndracht Maakt Macht! 

 
♫♪ Guus en Chiel, Miëterik 2013-2014 ♪♫ 

 

Het idee ontstond om eenmalig de Boorebrulluft beej de Meule te organiseren. Op 27 oktober 2020 
vond hierover de 1e brainstormsessie plaats in het MFC. De coronamaatregelen waren nog van kracht, 
dus het was koffiedik kijken wanneer dit alles precies zou gaan plaatsvinden, het streven was Carnaval 
2022.  
 
In april 2021 hebben we samen met jullie afgeteld: Uhhh, moog ik aaftèlle? Joa, de duis maar. Joa? 
1….2…. 1..2..3..4!!! tot Boorebrulluft beej de Meule.  
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Qmt_0NgGQz8  

 
Diverse teams (tekst, muziek, choreografie, terrein, decor, catering, sponsoring en pr) zijn gevormd en 
deze hebben een lange tijd samengewerkt om dit feestweekend vorm te geven.  
In juli 2021 presenteerden we vol trots het speciaal ontworpen logo:  
 
Déh dan, dao isse! Noow kiék ens waat en moei gezich! Maar ônder ôs gezwege en gezag: Ik 
had auk aevel lang genôg gewach!  
 
In november 2021 waren alle Meulewiekers klaar om het nieuwe carnavalsseizoen feestelijk te openen: 
 
Jah d’r is aalt waât te belève, in ut Miët’riks lève  
 
en helaas moest dit worden uitgesteld.  
 
Op 27 februari 2022 hebben we dan eindelijk aan heel Meterik het gezelschap gepresenteerd.  
Dit gezelschap moest al heel erg lang een groot geheim met zich meedragen:  
 
Vaandaag gaon weej wèr fiëste… daat is vur ôs gen straf, gat mà ’s duchtig oêt d’n bol, jao dut 
mà lekker maf!  
 
Daarna werd er nog flink gefeest met de hele zaal:  
 
Ik wil d’n tralala, d’n hoempapa, ziggezagge zegge, Zinge door de straote met z’n álle… en 
maerge wèr!  
 
Vervolgens was het weer aftellen… Het gezelschap heeft flink gerepeteerd voor de trouwerij en alle 
teamleden zijn erg druk geweest met alle voorbereidingen.  
 
Na het plaatsen van het stropoppen-bruidspaar bij de molen, begon het echt te kriebelen. Vanaf die 
tijd werd het voor heel Meterik en omstreken zichtbaar dat er iets speciaals stond te gebeuren.  
 
Vooraf is er op de basisschool een ochtend geweest voor de midden- en bovenbouw met een 
leerzame quiz over de Boorebrulluft en Miëterik. De onderbouw heeft beej de Meule een ‘les’ gehad 
over trouwen en de Boorebrulluft. Tevens hebben de kinderen hun eigen versierde kartonnen molens 
naar de Meule gebracht en daar een lekkere pannenkoek gegeten. (Zie achterpagina) 
 
Mit de groete oet de fiësttent, oet de volgaas allesgaeve-tent! Groete oet de fiësttent, oet de 
edereindaekinse-tent, de vrundjsjapväörutlaeve-tent, de groete, väöl plezeeer! 
 
En toen was het eindelijk zo ver… het feestweekend Beej de Meule. We hebben enorm geboft met het 
mooie, zonnige weer. Onze molen Iëndracht Maak Macht stond te schitteren als pronkstuk van het 
decor.   
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmt_0NgGQz8
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Vreejgezellefiëst beej de Meule 
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Boorebrulluft beej de Meule 
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Joa daat is toch prachtig, en allemachtig, Es Sjeng weer aon de geng geit, de stömming dao! 
 
We zijn alle vrijwilligers (onze ‘Sjengen’), alle teamleden en overige betrokkenen erg dankbaar voor 
hun enorme inzet. Samen hebben we ervoor gezorgd dat het een fantastisch weekend is geworden! 
Bedankt! 
 
’t Boorebrulluftcomité  
 
De foto’s worden binnenkort geplaats op facebook en de website: www.demeulewiekers.nl. 
 
 

http://www.demeulewiekers.nl/
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De zomer komt eraan! 
Dinsdag 21 juni om 11.13 uur begint in Nederland en België de astronomische zomer. 

 

Astronomisch gezien begint de zomer op de langste dag van het jaar (Midzomer), wanneer de zon het 

hoogste aan de hemel staat. Hierna worden de dagen korter en de nachten langer. 
De zomer duurt dit jaar tot 23 september om 03.04 uur, dan begint de astronomische herfst en duren dag 
en nacht even lang. 
 

Meteorologische zomer 

Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint de meteorologische zomer op 1 juni en deze 
duurt tot 1 september. Voor meteorologen is het op deze manier makkelijker om seizoenen met elkaar te 
vergelijken. 
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Sportvereniging Oxalis 

Horst aan de Maas 

 
 

SV Oxalis speelt gelijk in laatste wedstrijd van coach Johnny Vervoort 
Zondag 12 juni stond de laatste wedstrijd van dit seizoen op het programma, Oxalis speelde thuis tegen de 
nummer 3 van de ranglijst SVOC’01. Handhaving in de overgangsklasse was 1,5 week eerder al zeker, 
maar deze wedstrijd wilde Oxalis nog wel winnen. Dit was tevens de laatste wedstrijd van coach Johnny 
Vervoort die vanaf nu van zijn korfbalpensioen gaat genieten.  
 
De dames van Oxalis speelden een prima pot en stonden in korte tijd al op een 3-0 voorsprong. 
Gedurende de 1e helft kroop SVOC langzaam dichterbij wat resulteerde in een 6-6 ruststand.  
 
In de 2e helft nam eerst SVOC het initiatief maar de dames van Oxalis wisten prima kansen te creëren en 
af te ronden waardoor ze met 2 doelpunten verschil richting het einde van de wedstrijd gingen. Met nog 
zo’n 8 minuten te spelen werd er een publiekswissel gedaan voor Jenna Boekesteijn, die haar laatste 
wedstrijd speelde. Dit bracht toch wat emoties met zich mee, waardoor de dames van Oxalis niet meer 
helemaal scherp waren en alsnog de overwinning uit handen gaven. SVOC wist nog 2 maal te scoren en 
zo werd er een gelijkspel behaald: 11-11.  
 

Coach Johnny Vervoort werd in het 
bijzijn van zijn partner Wies door zijn 
speelsters in het zonnetje gezet en ook 
het bestuur bedankte hem voor zijn 
steun en inzet voor de gehele 
vereniging.  
 
Johnny Vervoort was sinds april 2020 
hoofdtrainer/coach van de senioren.  
De in Milsbeek woonachtige Vervoort, 
die zijn roots in België heeft liggen, heeft 
een lange en succesvolle trainerscarrière 
op het hoogste niveau in het gemengd- 
(in België en Nederland) en 
dameskorfbal achter de rug.  
 
 
 

 
Johnny heeft de mooie leeftijd van 75 jaar bereikt en besloten van zijn korfbalpensioen te gaan genieten. 
Na vele decennia (minstens 20 jaar dameskorfbal) is hiermee een einde gekomen aan zijn actieve 
trainersloopbaan. 
Johnny bedankt! 
  

Seizoen afsluiting en kampioenschapsreceptie 25 juni 

De laatste wedstrijden zijn gespeeld en het korfbalseizoen is weer ten einde. De seizoenafsluiting 
2021/2022 staat gepland op zaterdagmiddag 25 juni.  
Het belooft een gezellige verenigingsactiviteit te worden.  
Een leuke middag met sport en spel van 13.15 - 15.45 uur. 
Natuurlijk zijn ook ouders welkom om iedereen aan te moedigen.  
 
Aansluitend zal van 16.00 - 17.00 uur de kampioensreceptie van de kampioenen van seizoen 2021-
2022 zijn. Dit zijn de Senioren 2 en de Pupillen F. 
Iedereen is welkom om deze teams te feliciteren. 
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis. 
 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Gevonden voorwerpen  

beej de Meule 

 
 
 
 
Ben jij de eigenaar?  
 
Neem dan contact op met: 06 2733 8079. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verras vader met een ticket voor rozen én 

muziek! 

 
Nog geen cadeautje voor Vaderdag? Wat dacht je van een ticket voor 

het Feest van de Roos, dat van 12 t/m 14 augustus gehouden 

wordt in Lottum.  
 
 

 
Niet alleen houden veel vaders - net als moeders - van bloemen, er is ook nog eens een sprankelend 
muziekprogramma samengesteld met onder meer op vrijdag Nacho Cheese uit Grubbenvorst en 
omstreken, op zaterdag de Dire Straits tributeband The Str8ts en op zondag de Venlose tex-mex band 
Tekiela.  
 
Dus wees er op tijd bij en verras vader met een ticket voor rozen én muziek tijdens het Feest van de Roos. 
Tickets zijn verkrijgbaar via www.feestvanderoos.nl 
 
 
 
 

 
 

   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 

http://www.feestvanderoos.nl/
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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Koken met ’t Krèntje 

 

Bouillabaisse 

 

Ingrediënten: 

300 g kabeljauwfilets     300 g rood- of victoriabaarsfilets 
2 uien       2 el tomatenpuree 
2 teentjes knoflook     2 laurierblaadjes 
½ bosje selderij     2 visbouillontabletten 
1 prei       3 dl witte wijn 
4 el olijfolie      ¾ l water 
1 el kerriepoeder     1 tl tijm 
100 g gepelde garnalen    100 g gekookte mosselen 
 

Bereiding: 

Controleer of er geen graatjes in de visfilets zitten en verdeel ze daarna in grove stukken. 
Pel de uien en snijd deze in ringen. Schil de teentjes knoflook en hak ze fijn. 
Was de selderij en hak deze grof. Verdeel de prei in ringen en was ze. 
Verwarm de olijfolie in een ruime pan en fruit hierin de groenten met kerriepoeder. 
Voeg de tomatenpuree toe met tijm, laurierblaadjes, visbouillontabletten, wijn en ¾ l water. 
Breng dit alles aan de kook. Leg de vismoten in de warme bouillon en laat ze 10 minuten zachtjes koken. 
Voeg vlak voor het serveren de garnalen en mosselen toe. 
 
Serveer stokbrood met eventueel knoflooksaus bij de soep. 
Smakelijk eten! 
 
 

 
alles 30 % korting 

Open:  woensdag, donderdag, zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

   
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 25 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans 
2. Karel Jenneskens (verjaardag) 
 

Zaterdag 9 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 23 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

25-06: Henny Bergs   Theo v. Rens    Jan Steeghs 
09-07: Jos Tielen      Huub Baltussen   Jeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500. Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416 
 

Misintenties   

Stuur een mail naar rkparochiemeterik@gmail.com.  Vervolgens kunt u  € 27,50 overmaken op 
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
 
Ziekencommunies:  077-398 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 

 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Onder de Wieken 
 
Woendag 8 juni zijn alle kinderen van basisschool ‘Onder de Wieken’ naar de molen 
geweest. Dit alles werd georganiseerd door het boerenbruiloft comité.  
Ze hebben voor de leerlingen een super leuke dag neergezet!  
Want, als echte Meulewiekers, willen we natuurlijk niets liever dan onze jeugd mee 
geven wat een Boorebrulluft is!  

 
Alle klassen mochten kartonnen molens versieren en zoals jullie zien zijn ze super mooi geworden!!! 
Groep 1 t/m 3 volgde bij de molen een les over trouwen en de Boorebrulluft en groep 4 t/m 8 heeft een 
quiz gedaan met vragen over de Boorebrulluft en Meterik waar ook het dialect bij hoorde.  
 
Het was een gezellige en leerzame dag! 
We willen Linda, Jose en Mirjam ontzettend bedanken voor de tijd en energie die ze hierin hebben 
gestoken! Echt top gedaan! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


