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18 augustus geen Krèntje 
 
 
 
 
 

Volgende week, donderdag 18 augustus, verschijnt er géén Krèntje omdat de redactieleden en de 
bezorgers dan van hun vakantie genieten.  
 
We wensen iedereen die dit leest, thuis of elders, een fijne vakantie!  
 
Het eerstvolgende Krèntje verschijnt op donderdag 25 augustus. Houd hier s.v.p. rekening mee. 

 
 
 
 
 

 

 

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
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 6-08-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

AUGUSTUS 

Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 18: - t Krèntje: vakantie, dus geen Krèntje 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Do 08: - KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken bakhuuske 14:00 - 16:00 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 14:00 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 metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

OKTOBER  

Zo 02: Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse molendag 11:00 - 16:30 uur 
Ma 03: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 05: - KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 10: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 11: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Zo 16: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 
Do 20: - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
   

NOVEMBER  

Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Zo 06-07: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 
Ma 07: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur 
Ma 14: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 15: Duurzaam Meterik: informatieavond warmtepompen 20:00 - 22:00 uur 
Wo 16: Vrouwen samen sterk: sinterklaasavond 19:30 uur 
Do 17: - Zanglust: Ceciliafeest 18:00 uur 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Vr 18-20: Meriko Vocaal: Cecilia-avond 08:00 - 09:00 uur 
Zo 20: Meriko Vocaal: deelname Horster koren Festival in het Gasthoes 08:00 - 09:00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Gezamenlijk kamp Jong Nederland 
 
 
 
 

In de eerste week van de zomervakantie was het eindelijk weer zover: ons gezamenlijk kamp! 
Dit keer mochten we afreizen naar Swalmen. Op zondag begonnen we met een fietstocht naar het 
kampterrein. De dagen erna stonden er voor alle groepen allerlei leuke activiteiten op het programma: 
zwemmen, klimmen, waterspellen, een heuse ranjacantus, knutselactiviteiten en natuurlijk ‘s avonds lekker 
genieten van het kampvuur. Het was een zeer geslaagd kamp. 
 
Een kamp kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder sponsoren! Daarom willen we Aan de Drift bedanken 
voor de heerlijke pannenkoeken, Van Leendert voor het transport van alle kampspullen, Swinkels voor de 
prei, Litjens voor de paprika, Houben voor de komkommers, Wienus voor de eieren en Taco voor de 
wortelen, uien en aardappelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPA (Oud Papier Actie) 

Zaterdag 27 augustus komen we oud papier ophalen. We starten om 14:00 uur vanaf Ger Kleuskens. 
Zorg dat je bij warm weer een flesje water bij je hebt. 
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger, Rob Bouten (i.p.v. Yvonne Wijnands), Richard Weijs en 
Evelien Swinkels. 
 
 

HULP GEZOCHT  

 
Hulp gezocht voor de rommelmarkt op  
10 en 11 september. 
Voor onze rommelmarkt zijn we op zoek naar 
helpende handjes. 
- Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september. 
- Zaterdag 10 september: 
   van 9 uur tot ongeveer 17 uur;  
   verzamelen van de ingebrachte spullen, kramen 

opbouwen en inrichten. 
- Zondag 11 september:  

van 10 uur tot ongeveer 15 uur/15.30 uur. 
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een 
paar uurtjes! 
 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
cindy.litjens@kpnmail.nl 
 
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard 
gezorgd! 
 
 
 
                                                                                                                                                  

mailto:cindy.litjens@kpnmail.nl
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 Mededelingen KBO 
 

 
Verslag excursie naar Fall Creek, Driesvenplant bv 
 
 
Vele malen zijn we met z’n allen langs het bedrijf gelopen, gewandeld 
en er voorbij gereden. Op vrijdag 05 augustus werden we uitgenodigd 
om eens een kijkje te komen nemen in hun bedrijf. 
Tegen 13.00 uur stond de manager Tim Steenks en zijn jonge team 
ons buiten al op te wachten.  
 
We waren maar net binnen of we werden al in de loods verwelkomd 
met een kopje koffie of thee. De eerste indruk was geweldig, wat een 
mooi en opgeruimd bedrijf. 
 
Omdat de groep zo groot was, werden we verdeeld in twee groepen; de ene groep kreeg boven filmpjes te 
zien, o.a. van de eigenaren Dave en Barbara Brazelton uit de VS die in 1978 het bedrijf Fall Creek 
oprichtten. Inmiddels heeft de volgende generatie het van hen overgenomen. Fall Creek is gevestigd over 
de hele wereld.  

Hier in Meterik laten ze de gekweekte soorten uit o.a. Spanje 
opgroeien tot een volwassen struik. Van hier uit worden de 
struiken verkocht aan de telers over de hele wereld. Ook 
kregen we een duidelijke uitleg van wat er zoal gebeurt binnen 
Fall Creek. 
 
De tweede groep ging met John (al jaren een trouwe kracht) 
naar buiten. De dames die slecht ter been waren, werden met 
een golfkarretje over het terrein vervoerd.  
 
Daarna ging de ene groep naar boven en de andere groep naar 
buiten. 
 
 
 
 

Na afloop stonden er in de loods verschillende 
schalen met diverse soorten blauwe bessen. Hier 
konden we met z’n allen de verschillende soorten 
blauwe bessen proeven. 
 
Tenslotte bedankte Jan Steeghs Tim Steenks en zijn 
team voor de uitnodiging en hun gastvrijheid. Want 
die was echt geweldig. Voor onderweg kregen we 
nog een bakje blauwe bessen mee. 
 
Een ding is zeker, als Jan Steeghs nog eens langs 
Fall Creek fietst, zal hij wuivend begroet worden door 
het hele team van Fall Creek. Ze hebben hem zelfs 
nog een baan aangeboden met een topsalaris. 
 
Degenen die mee zijn gegaan met deze excursie, 
bedankt voor de gezelligheid. 
Bestuur KBO. 
 
Agenda: 
Wandelen  Maandag 15 augustus, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 11,18 en 25 augustus, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen       Maandag 12 september, aanvang 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
Fietsen      Dinsdag 13 september organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie 
                   fietstocht. Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 
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Augustus 

 
 
 
 

Dat betekent dat het einde van het ‘officieuze’ wegseizoen al met rasse schreden nadert. Het ‘officieuze‘ 
einde wil zeggen, eerste weekend van september, dan is het jaarlijkse Krukkenweekend. Na dit weekend, 
van oudsher, wordt het stilaan rustiger op de weg met fietsen.  
 
Dit jaar in Arnhem met een (over)vol programma schijnt het (aldus de organisatie). Maar om er te komen 
met de fiets zal er natuurlijk, net zoals ieder jaar, een mooie route voor de Krukken op en neer gemaakt 
moeten worden.  
 
Voor onze routemakers in ons peloton een fluitje van een cent. Hanscellara en Jerommeke verrassen ons 
ieder jaar weer met prachtige routes. Maar ook dit jaar mogen ze er op zaterdag nog een route bij maken. 
Op die bewuste zaterdag wordt er namelijk ook nog door een aantal een mooi rondje gemaakt.  
 
Daar werd op het terras al volop over gespeculeerd. Over de Posbank, de Italiaanse weg, allemaal in de 
omgeving van Arnhem. Echter, vanuit de hoek van een bewoner van de Crommentuijnstraat werd al 
geopperd om niet over de Italiaanse weg te fietsen… Tja, deze bewoner komt later in dit verhaal nog vaker 
ter sprake… 
 
Om deze tocht(en) der tochten tot een positief resultaat te brengen, zal de voorbereiding er ook naar 
moeten zijn. Nou en of dat gebeurt. Op deze 1e zondag van augustus was er zelfs sprake van 4 Krukken 
groepen. A,B,C en zelfs D…  Deze D-groep was er eentje, uit noodzaak ontstaan. Blijkbaar was er 
zaterdagavond een BBQ geweest van de familie, waarvan de naam wegens privacyregels niet genoemd 
mag worden. Echter deze familie kon het laatste gerstenat glas niet laten staan. Met alle gevolgen van 
dien. De familie was op zondagmorgen maar voor de helft paraat en dan ook nog in een ‘groep’ alleen. 
Nou ja, alleen, dat noemt men dus solo in de wereld van fietsen.  
 
De C-Krukken, zeg maar de mannen van iets hogere leeftijd, die trokken er dan toch gezamenlijk op uit om 
in Kessel hun welverdiende koffie en vlaai te nuttigen.  
 
De B- en A-Krukken, dat was deze zondag weer een ander verhaal. Normaler wijze staat een eerste 
zondag van de maand niet genoteerd als een grote route. Deze zondag was alles anders. De heren 
routemakers van beider groepen vonden het weer dusdanig mooi, dat ze er maar een grote(re) van 
maakten.  
 
Nog effe terug naar solo rijden. Blijkbaar gaat er 1 Kruk op de vroege zondagochtend al een rondje solo 
rijden. Zo ook ditmaal. Dat betekent dat die bewuste renner vroeg(er) uit de 
veren moest. Niets mis mee, zou je zeggen. Maar dan kan het voorkomen dat de 
maag tegen begint te spelen. (Ontbijt begint op te spelen..)   
 
Thuis nog net dat niet afgemaakt, waar iedere renner mee kamt, het toilet. 
Gelukkig kan een klein huisje onderweg het verlossende zitje brengen. De 
bewuste renner vond op zijn weg het alom bekende kleinste kamertje.. Een 
verlossend gevoel zullen we maar zeggen. Hij was weer gered van veel averij.  
 
Terug naar de routes met de groepen.  
De B-Krukken gingen net als de A-Krukken op bezoek bij onze oosterburen. Bij 
de B-Krukken is inmiddels Good old Herbie, met zijn nieuwe raspaardje, 
genaamd Isaac, blijkbaar routemaker geworden. Hij is echter wel eens 
afhankelijk van zijn navigatiesysteem. Maar zijn Navi wil wel eens tegenspreken 
zodra hij de route in omgekeerde volgorde fietst.  
Protesten alom. Met als gevolg, de weg deels kwijt, de route te lang (eerste 
zondag van de maand, nicht im frage) te laat terug bij ons thuishonk en ga zo 
maar door.  
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Zo ook de A-Krukken. Trokken via allerlei nieuwe weggetjes via de Oermterberg naar onze welbefaamde 
bakker in Tonisberg. De routemaker moest er wel dusdanig lang voor op kop rijden, daar komt ie weer, dat 
de inwoner van de Crommentuijnstraat ‘slechts’ 1x deze gehele route op kop mocht rijden. Die ene keer 
was dan ook nog eens niet zijn beste kopbeurt. Maar ‘zanniken’ moest er dan toch van komen.  
 

Een Krukken spreuk.. een dag nie gezannikt, een dag nie geleafd. 

 
Maar de weggetjes er naar toe waren dan ook weer dusdanig mooi, dat alles weer vergeven en vergeten 
werd op het terras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weidse blikken bij onze Oosterburen zoals men hier weer kan zien. 
 
Dat de Kuchen mit Kaffee dan ook nog eens alles gute macht, mag hier wel blijken…  
Een blik in de ‘showroom’ van de bakker zegt genoeg… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor diegenen die van een welverdiende vakantie gaan genieten: fijne vakantie gewenst. 
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Dorpsraadvergadering donderdag 18 augustus  
 
Donderdag 18 augustus a.s.om 20.00 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal 
plaatsvinden bij Kwekerij Litjens op de Kempweg.  
 
Voorafgaand aan de vergadering krijgen we als dorpsraad een rondleiding op de kwekerij en gaan we in 
gesprek met de familie Litjens. 
 
Op de agenda van de openbare vergadering staat onder andere de stand van zaken van het oude 
Trafohuisje. 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. 
 
 
 

 
 

Zomeravondwandeling in de Heerepeel  

en de Schadijkse bossen 

 

Op zondagavond 14 augustus gaan gidsen van IVN De Maasdorpen graag met u wandelen in  

de Heerepeel en de Schadijkse bossen.  
 
In augustus worden we vaak getrakteerd op mooie avonden met aangename temperaturen. Ideaal om ook 
eens een keer een lekkere avondwandeling te maken en te ervaren hoe de natuur zich in de schemer 
opmaakt voor de nacht.  
 

De wandeling start om 19.30 uur bij Bosbrasserie ‘Aan de Drift’, Lorbaan 9a, America.  

 
 

 

Molen Eendracht maakt Macht  

 
We zitten midden in de vakantieperiode, iedereen heeft lekker vakantie en dit geldt ook voor onze bakkers. 
Komende zaterdag wordt er daarom geen brood gebakken.  
De molen is wél geopend dus kom gerust langs!  
 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Op excursie naar de Schadijkse bossen. 

 

Woensdagavond 6 juli keken we, als onderdeel van de plenaire vergadering, naar de door Thuur van 

den Heuvel gemaakte film ‘Zijn leven, Onze vrijheid’ waarin het verhaal wordt verteld over Derk van 

Assen, die in 1943 in Meterik werd vermoord. Zondag 7 augustus was er voor de leden van 

Heemkunde Meterik een excursie naar de Schadijkse bossen met aansluitend BBQ. 

Nadat we ons omstreeks 14.30 uur verzameld 

hadden op de Sint Maartensweg bij Rik en Anjo 

Verbong luisterden we, onder het genot van 

kofiie/thee met vlaai, naar ons lid Wiel Steegs 

die boeiend vertelde over de Meterikse 

oorlogsjaren, toegespitst op de gebeurtenissen 

in ‘De Schaak’. Wiel had een aandachtig publiek 

bij het verhaal dat hij vertelde en illustreerde 

met een mooie poster, foto’s en diverse boeken.   

Daarna was het tijd om de wandelschoenen aan 

te trekken en door het poortje in de achtertuin 

van de familie Verbong de Schadijkse bossen in 

te lopen.  

Onderweg vertelde Wiel over Duitse stellingen en verblijfplaatsen van de in de Schaak ondergedoken 

studenten, onderduikers en piloten. Uiteraard wandelden we ook langs het gedachteniskruis van Derk 

van Assen en was er aandacht voor het verhaal over Jeu Jenniskens die als 15-jarige jongen door de 

Duitsers werd aangehouden en onbewust betrokken raakte bij de dood en het later opgraven van Derk 

van Assen.  

 

Wiel, hartelijk bedankt voor de mooie wandeling, het interessante verhaal en de boeiende manier 

waarop je ons hebt meegenomen in dit stukje Meterikse historie.  

Bij terugkomst op de Sint Maartensweg wachtte ons een fris drankje en een heerlijke BBQ waar we 

met z’n allen van hebben genoten.  

Rik en Anjo, heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en al het lekkers, TOP!  

Het was een geslaagde middag en avond.  
 

Als er mensen zijn die foto’s of andere documentatie hebben over de oorlog in Meterik dan zou 

Heemkunde Meterik het heel fijn vinden als we dat mogen inzien en/of scannen. Samen kunnen we de 

Meterikse historie in beeld brengen en bewaren. Mail naar info@heemkundemeterik.nl, bel Mariet 

Bakker, tel. 077 398 38 12  of benader een van de leden van Heemkunde Meterik. Alvast hartelijk 

bedankt. Kijk ook eens op onze website: www.geschiedenismeterik.nl. 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Jo Verstappen - Tacken 
 

Jo Verstappen - Tacken was bereid herinneringen aan haar leven in 

Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank. We publiceren het 

levensverhaal van Jo in meerdere delen; vandaag leest u deel 2.  

 
De grond van de ouders van Jo lag in het veld langs de veldweg in de 
buurt van Houben Handrie, ongeveer 6 merge = 1.33 ‘rój’.  
Een ‘rój’ is een are, een ‘bunder’ is 100 are, een ‘merge’ is 33 ‘rój’ en 
een are is 100 bij 100 meter.  
 
Ze hadden grond bij de Oude Peeldijk tegenover Wiel Craenmehr en 
bij de Roothweg tegenover Hofmans Mich waar ook asperges 
gestoken werd; dat was daar hard werken want de rijen waren erg 
lang en de kisten moesten halverwege de rij geleegd worden om niet 
met te zware kisten te sjouwen.  
 
Ook hadden ze een stuk land op de Americaanseweg bij Baltussen 
Ton (waar nu dochter Riet en Peter van Berlo wonen). Jo is altijd thuis 
blijven werken op de boerderij. 
 
Jo ging naar de bewaarschool in het klooster bij Zr. Sintforiana en daarna naar de lagere school in het 
klooster. Ze kreeg in de eerste en tweede klas les van juffrouw Mariet Janssen, daarna van Zr. Beatrix en 
later van Zr. Tresiaca.  
 
De lesuren op de lagere school, nu de basisschool, waren van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur. Bij de meeste gezinnen werd tussen de middag thuis warm gegeten.  
 
De eerste vrijdag van de maand begon de school om 09.00 uur omdat de kinderen dan om 08.00 uur 
nuchter naar de kerk gingen. 
 
Jo deed ook de eerste communie; zij kan zich herinneren, dat ze toen een schilderijtje kreeg met een 
velours achtergrond en een kruisje erop. En van peettante Truij kreeg Jo oorbellen.  
De plechtige Communie deed Jo ook met een groepje van drie personen, Houben Cis en Kleeven Ton.  
 
Vroeger woonden de familie Kleeven op het laatste huis links van de Crommentuijnstraat waar nu Paul 
Driessen en voorheen Gieres Jacob en Marie [Jenniskens] woonden. 
 
Jo haar vriendinnen van de basisschool waren Houben Cis, Haks Elly en Houben Sjang zien Door.  
En op latere leeftijd, toen Jo haar vriendinnen verkering kregen, kreeg ze vriendschap met Giessen Mie en 
Riet [Jenniskens] en Speules Truus [Korstjaans-Tacken] en Tonny Tacken-Verstappen. 
 
Na de lagere school ging Jo naar de primaire huishoudschool; dat was de zevende en achtste klas in 
Horst in de Merthal, waar meisjes op zaten uit Meterik, Castenray, Oirlo en Hegelsom.  
 
Op ‘de kleine huishoudschool’ waren Jo haar klasgenoten Houben Mien, Martens To [Duijkers-Tacken], 
Giessen Piet zien Mien (Jenniskens), Muijsers Door, Haks Elly (Jenniskens-Litjens) en 
 Houben Tinus zien An. 
 
Daarna volgde de naaischool in het klooster in Meterik.  
 
De foto op de volgende pagina uit 1953 is genomen van de leerlingen van de opleiding ‘lingerie’.  
Deze opleiding ging vooraf aan de opleiding ‘kostuum’.  
 
Uit Meterik zaten in deze klas: To Tacken (op de onderste rij 3e van links) en Jo Verstappen – Tacken (op 
de onderste rij 3e van rechts) 
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Fietstocht Meriko Vocaal 
 
 
 

Maandag 1 augustus ging een grote groep leden 
van Meriko Vocaal, al dan niet met partner, op 
pad (in totaal 45 personen).  
Jos en Mien van der Sterren hadden weer een 
prachtige fietstocht uitgezet. Waarvoor dank! 
 
De route liep vanaf Meterik via Oirlo, Venray, 
Geysteren en Wanssum naar pauzeplaats 
Blitterswijck. 
Daar werden onder het genot van koffie en vlaai, 
verzorgd door Ciska en Annie C., de feestende 
kermisvierders bekeken. 
 
 
Na deze korte stop werd de route vervolgd en via 
Broekhuizen, Melderslo en Horst was het eindpunt  
na 37 km trappen het terras in Meterik. 
 
 
Na deze mooie, zonnige, verrassende, gezellige 
en windstille fietstocht over toch weer onbekende 
paadjes, smaakte de bitterbal en het welverdiende 
drankje uitstekend.  
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Teun van Horrik wint de ballonnenwedstrijd 
 
De 6-jarige Teun van Horrik werd verblijd met een briefje uit het Duitse Erpolzheim, een plaats in de Duitse 
deelstaat Rijnland-Palts. Zijn ballon, die was opgelaten tijdens de Meterikse kermis, was daar gevonden. 
De ballon waaide meer dan 300 km ver en daarmee was Teun de winnaar van de wedstrijd.  
Teun is de kleinzoon van Geert en Carla Meijers. 
Hij mocht zijn prijs, 2 tickets voor Mattel Play in Sevenum, afhalen bij café Kleuskens.  
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Koken met ´t Krèntje 

 

Macaronischotel 

 

 

Ingrediënten  1p 2p 3p 4p 5p 

Appel    ¼ ½ ¾ 1 1¼ 
  
Erwten (blik)   ¼ ½ ¾ 1 1¼ 
Frietsaus (el)   2 4 6 8 10 
Hamblokjes (gr)  75 150 225 300 375 
Macaroni (gr)   65 125 190 250 315 
Maiskorrels (gr)  40 75 110 150 190 
Sladressing (el)  1 2 3 4 5 
Slasaus (el)   1½ 3 4½ 6 7½ 
Ui    ¼ ½ ¾ 1 1¼ 
Wortel    1 1½ 2 3 4 
Zure augurkjes   4 6 8 10 12 
 

Zelf toevoegen 

Peper (gr)   Naar smaak 
 

Benodigdheden 

Pan met deksel, vergiet, grote kom 
 

Bereidingswijze 

1. Neem 1000ml water en breng deze aan de kook in een pan met deksel voor de macaroni. Kook de 
macaroni zoals aangegeven op de verpakking en gooi daarna door een vergiet. 

2. Snipper ondertussen de ui en snijd de appel, peen en zure augurkjes in kleine blokjes. 
3. Koel de macaroni af door af te spoelen met koud water. Vang het koude water op in dezelfde pan 

waar de macaroni in gekookt is en hang het vergiet in de pan met het koude water totdat de 
macaroni afgekoeld is. 

4. Meng de erwten, ui, appel, peen, augurkjes, hamblokjes en maiskorrels in een grote kom. 
5. Meng de macaroni door de gemengde groenten in de grote kom. 
6. Schep de sladressing, slasaus en frietsaus door de gemengde groenten met macaroni heen. 

Meng het geheel totdat de dressing goed verdeeld is over de complete inhoud. 
7. Breng op smaak met wat peper en serveren maar. Smakelijk eten. 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 20 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Frans Verdellen (jaardienst) 
 

Zaterdag 3 september, 23e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Rianne Tielen - Buyssen (jaardienst) 
 

Zaterdag 17 september, 25e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Stien en Piet Hermans - Reijnders (jaardienst) 
2. Overleden en levende leden van de fam. J.Tacken en W.Tacken - Houben (jaardienst) 
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector    Acoliet     Collectant 

20-08: Margriet Hendriks  Max van Dieten   Jan Steeghs 
03-09: Jos Tielen   Theo v. Rens    Jeu Tacken 
17-09: Henny Bergs   Max v. Dieten    Jan Steeghs 
 

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 

 
 

‘Processie’ Tienray op zondag 11 september 

Mededeling namens het federatiebestuur. 

We gaan traditiegetrouw weer naar Tienray. Dit jaar zelfs voor het eerst met alle parochies van de 
federatie Horst-Sevenum. U ziet het woord – processie –tussen aanhalingstekens staan. Er zal geen 
processie trekken, maar in de kerk van Tienray zal er om 11.00 uur een H. Mis gevierd worden.  
Helaas hebben de muziekgezelschappen aangegeven niet meer vanaf het spoor mee te trekken.  
We hebben hier uiteraard alle begrip voor.  
 
De dames/heren van het koor Cantate uit Horst zullen dit jaar de H. Mis opluisteren en andere vrijwilligers 
vanuit de parochie Horst zullen voorlezen en de kaars aandragen, die het komende jaar bij de Mariagrot 
komt te staan.   
 
We willen u van harte uitnodigen om met zoveel mogelijk parochianen uit de parochie Meterik mee te doen 
om gezamenlijk Maria te vereren en uw zorgen en gebeden bij haar neer te leggen.  
 
Heeft u geen vervoer naar Tienray, laat het dan weten bij het algemeen secretariaat of bij een van de 
parochiecoördinatoren in uw parochie. Mogelijk dat er iets geregeld kan worden, dat iemand u meeneemt.  

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Zomerkamp Jong Nederland 2022 (vervolg blz. 4) 
 

 
 

 
 


