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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Het staartje van mei  
brengt het staartje van de winter. 

 
In week 20 is er 2 mm. bijgekomen. 
Het totaal in mei is nu 25 mm. 

 
Als de kikkers in mei en juni 's nachts kwaken,  
zijn ze mooi weer aan het maken.  
Kwaken ze overdag,  
dan komt er regen. 
 
 
           Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen 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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 30 mei 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

Mei: 

Vr 31: RKSV Meterik Jeugdtoernooi 
 

Juni: 

Za 01: - RKSV Meterik Jeugdtoernooi 
- Concordia uitwisselingsconcert met Semper Unitas Sambeek 19.00 - 22.00 uur 

Zo 02: RKSV Meterik jeugdtoernooi 
Ma 03: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur  
Vr 07: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 08: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - JongNL Meterik inzameling vlooien voor 2e handsmert fiëst 10.00 -13.00 uur 
Zo 09: JongNL Meterik 2e handsmert fiëst 2019 10:30 - 16:00 uur 
Za 15:  Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur 
Zo 16: - Slootjesdag Aan de Drift i.s.m. IVN 13.00 uur 
  - t/m 21 juni JongNL Meterik laatste week groepsavonden 
Ma 17: - Eetpunt ‘Schuuf eens aan’ in De Meulewiek 12.15 -13.30 uur 

- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO kienen 13.30 uur 

Wo 19 Heemkunde Meterik plenaire vergadering in biljartruimte MFC 20.00 uur 
Do 20: - KBO bus uitstapje 08.00 uur 
  - VC Trivia algemene ledenvergadering 19.00 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 22: - VC Trivia buitentoernooi 
  - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Meriko Vocaal te gast bij Zanggroep Novi Cantus Ohé en Laak 19.30 uur 
Zo 23: Fanfare Concordia deelname aan Peeltoernooi 19.00 - 22.00 uur 
Ma 24: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Zo 30: Jeugd Concordia voorspeelmorgen 10.30 - 12.00 uur 
 

Juli: 

Ma 01: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Meriko Vocaal zomervakantie concert 18.30 uur 
Di 02: KBO fietsdag 
Wo 03: Zanglust optreden Hof te Berkel Horst 18:30 -19:30 uur 
Vr 05: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 06: t/m 13 juli JongNL Meterik gezamenlijk kamp 
Ma  08: KBO kienen 13.30 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 15: KBO wandelen 13.30 uur 
Za 27: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
 

Augustus: 
Vr 02: KBO eetpunt 13.30 uur 
Ma 05: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 07: - Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer  
  - KBO bedevaart Kevelaer 10.30 uur 
  - Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur 

 

Wandel Drie Daagse 14, 15 en 16 juni 

Op 15 juni (zaterdag) is Meterik Gastdorp. 
Meer informatie over de route staat op de       

website www.wandeldriedaagse.nl. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.wandeldriedaagse.nl/
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Geef je nog op voor onze Outdoor cooking 

workshop op 9 juni 
 
 

 
Tijdens ons 2de handsmert Fiëst (voorheen Buitenfeest) is er een 
nieuwe, uitdagende, leuke, lekkere en typisch JongNL activiteit waar 

iedereen zich voor op kan geven: Outdoor cooking! 

 
Deze zal onder professionele begeleiding plaats vinden bij de blokhut 
van JongNL Meterik. 
 
Dus lijkt het je leuk om samen met het gezin, familie, vrienden of met wie dan ook hieraan deel te 
nemen, dan zien we jullie opgave graag tegemoet. Voor € 7,50 p.p. bereid je samen een 
uitgebreide lunch op houtvuur en vervolgens is het genieten van deze zelfgemaakte lunch.  
Een unieke en leuke ervaring die je niet wilt missen. 
 
Je kunt je nog opgeven op info@jnmeterik.nl (ook voor eventuele 
vragen). 
 

Oproep aan hondenbezitters 

Willen jullie erop toezien dat uw hond niet poept op het JongNL Meterik 
terrein? Gebeurt dit toch, ruim het dan netjes op! Niets vervelender dan 
poep onder je schoen (of aan je kleren) als je lekker aan het spelen bent 
tijdens de groepsavond.  
Alvast bedankt, JongNL Meterik 
 

Oproep aan alle spelende kinderen in Meterik 

Geregeld wordt op en rondom het terrein van JongNlL Meterik gespeeld buiten de groepsavonden 
om. Er worden dan wel eens takken en ander materiaal in de beek gegooid. Dit is niet de 
bedoeling. Vriendelijk, doch dringend verzoek om dat niet meer te doen. Graag voortaan ergens 
anders spelen dan op het JongNL Meterik terrein. 
 
Alvast bedankt, 
Namens JongNL Meterik. 

 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Geschiedenis van de 

parochie St. Jan 

Evangelist - deel 95  

Op 24 maart 1968 werd het 40-jarig 
priesterfeest gevierd van pastoor Joseph 
M.A. Spee. Om 9.45 werd hij aan de 
pastorie afgehaald, waarna rondom de 

kerk werd getrokken. De volgorde van de stoet was als volgt 
bepaald: schoolkinderen met onderwijzend personeel, fanfare, 
kerkbestuur, bruidjes. pastoor Spee en familie en tenslotte de 
parochianen. ‘De parochianen worden verzocht het intochtlied, 
alsook het Credo en het Onze Vader uit volle borst mee te zingen’. 

Tijdens de plechtige eucharistieviering 
werd een meerstemmige mis gezongen 
zoals dat de gewoonte was bij alle 
mogelijke plechtigheden.  

Na de hoogmis werd in dezelfde volgorde 
naar de bondszaal getrokken, waar het 
feest werd voortgezet. Het gemengd 
zangkoor en de fanfare brachten enkele 
nummers ten gehore, waarna het 
geschenk door de parochie werd 
aangeboden. Het parochiegeschenk was 
een radio- en pick-upinstallatie. Daarna 
volgde nog een receptie voor 
parochianen en andere belangstellenden. 

Op maandag 25 maart werd 's morgens om 9 uur een H. Mis 
opgedragen, speciaal voor de schoolgaande kinderen. Na afloop ging de jubilaris met de kinderen 
naar school, waar gelegenheid was tot feliciteren. 

Op 1 mei 1968 werd het veertigjarig huwelijksfeest gevierd van Wim Dinghs en Maria Dinghs - 
Lemmen. Wegens de vele verdiensten voor de kerk ontving Wim de pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice. 

 

 

 

PIZZA AVOND!    Molen Eendracht maakt macht 

 

Op vrijdagavond 7 juni worden er voor het eerst pizza’s 

gebakken in ’t Bakhuuske! 

Er wordt vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur gebakken. Je kunt de 
pizza’s mee naar huis nemen of gezellig samen opeten in de 
kapschuur.   

In verband met de ambachtelijke kwaliteit van de pizza’s is het aantal 
beperkt. Wees er daarom op tijd bij en houd rekening met eventuele wachttijden.  
Tot ziens!  
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Waat hèt Coppi mit en half vèrke…. 

nou eigelijk niks! 
 

Ik woj ut vaan de waek is efkes hebbe ovver Coppi. Neh ni Fausto, din Italiaanse Campione oet 
vervlaoge tieje, bekend beej mennig wielerliefhebber vaan pakweg baove de 70 jaor. Neh ik heb ut 
ovver ozzen eige Miëterikse Coppi, Pedro genaamd. Aal enne gas jaor en vaste verschiening in ut 
B-Peloton. Echter de leste waeke duikt heej mit iënige regelmaot op in Gruppetto A. En da neet as 
opvulling vaan ut illustere gezelschap. Neh, heej deut op bewónderingswaardige manier ok zienen 
duit in ut waalbekende zekske. Afgeloëpe woensdaag nag. Coppi nestelde zich aan de kop vaan 
ut peloton en ut tempo ging aal driej nao de 38 kielemèter per oor. De rest vaan de Krukke snapte 
dur niks va. Aal die jaore haaj heej de ganse meute straol vur de gek, en de schien hoëg gehalde, 
daat ie ut hoëge tempo beej de A’s neet beej kos biëne. Heej mos waal herrezen zien aas enne 
jonge God. En reeje kaan zien, ut feit daat heej zich enne neeje racefiets aangeschaft het. En nag 
ni zonne misselijke ok. Prachtig fietske, um de vingers beej af te lekke en  baovenaal veurzeen 
vaan aale neejste snufjes op ut gebied vaan techniek en aerodynamica, zoéaas dao zien: 
schiefremme, carbon wielkes en ni te vergaete electronisch schakele. Ik heb zelfs vernaome daat 
heej en frame het, woh en snufje is ingebouwd, daat ut ganse zaakje waat vêring guft as ge ovver 
ennen hobbelwèg fietst. Puur vur waat extra comfort. Ut mot ni gekker waere. Ma dur zitte ok waat 
dingskes aan, die ik is goot bekeke heb, en ni gans thoes kaan brenge, o.a. waat getjes, muurkes 
en waat bedekkende afdekpletjes op 
plaatse waat ik beej andere fietskes nag 
noeits gezi heb. Bitje vaag allemaol. Ut 
zal toch ni zoë zien daat ie en 
meuterke…. neh, daat geluüf ik ni. 
Ma, ik heb dur is en paar portrette vaan 
afgetrokke (foto’s gemaakt, dus) die ik 
efkes beejgevoegd heb. Kiek ma is good 
nao de umcirkelde plaatse (foto’s 
rechs). Misschien daat geej ut antwoord 
op dit serieuze vraogstuk hèt.  
Ma zien ongekende krachte kunne 
natuurlijk ok veurtkome oet ut feit daat ie de leste tied mennig extra trainingskielemèters maakt mit 
dochterlief, die de liefde vur de fiets ok gevonge hèt. Deze dame reejt zelfs jeugdwedstrijdjes. En 
dao motte toch fleenk waat trainingskielemèters vur make, um daat peloton te kunne volge. En zoë 
aas ut enne gojje vader betaamt, steunt heej ze heer in en draagt zoë zien stiëntje beej. En zoë 
sneejt ut mès aan twië kante. 
 
Verder de rit vaan zondaag. Ik waas zelf ni vaan de parteej, ma de A-boys haaje dun tocht richting 
Grefrath en Hinsbeck. Heuveltje op, heuveltje af. Nai Kee, deen de route oetgezatte haaj, waas  
dur fleenk mit de zweep ovverhin gegao. Sommige haaje daodoor en fleenk jeske oetgedao. Ware 
hiëlemaol nao de kloëte. Ik schrok meej daan ok kapot,  toen ik op zondaag in de vroege middag 
en foto vaan dun Butcher toegesteurd kreeg beej de kofferbak vaan ziene luuxwage. Ik haaj miene 
laesbreel ni op, dus toen ik die foto’s onder oëge kreeg, mende ik in di kofferbak iën vaan de 
Krukke te herkenne (wie?....daat hald ik vur meejzelf),  echter toen ik nao ennen tiëd mien 
loeriëzer gevonge haaj, kos ik opgelucht ojjem hale en zog daat heej mien half verke gehaald haaj 
um kloar te make vur in dun diepvries te goeje, zoëdaat beej os eindelijk ut barbeque seizoen 
kaan beginne. 
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Dorpsraad in gesprek met Meterikse verenigingen en 

organisaties. 
 
In het verleden was er jaarlijks een dorpsraadsvergadering waarvoor alle verenigingen en 
organisaties werden uitgenodigd. In het begin mochten we ons op een grote belangstelling 
verheugen. De laatste jaren werd de animo minder, wat er toe leidde dat de afgelopen jaren deze 
vergadering werd geannuleerd. 
 
In de praktijk blijkt dat diverse verenigingen regelmatig contact zoeken met de dorpsraad voor 
ondersteuning of om de dorpsraad te informeren. De dorpsraad heeft er ook behoefte aan om 
goed op de hoogte te zijn van het wel en wee van de verenigingen. 
 
Daarom zijn we voornemens om vanaf september 2019 tijdens iedere dorpsraadsvergadering een 
vereniging of organisatie uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. Wij formuleren een aantal 
vragen die als basis dienen voor dit gesprek; daarnaast is er volop gelegenheid om eigen punten 
of onderwerpen naar voren te brengen. 
 
De dorpsraad is met name geïnteresseerd in de plannen, jubilea en knelpunten. Waar mogelijk 
kunnen wij zaken coördineren, ondersteunen of meehelpen om knelpunten op te lossen. 
 
Tijdens de laatste dorpsraadsvergadering van 16 mei jl. beet de voorzitter van MFC  
‘de Meulewiek’ de spits af waarbij met name het verbouwingsplan centraal stond. 
 
Verenigingen of organisaties die op korte termijn met ons in gesprek willen kunnen dit kenbaar 
maken bij de secretaris van de dorpsraad, info@dorpsraadmeterik.nl.  
 
 
 
 

Is de stap naar een heel nieuw tuinontwerp misschien nog te 
groot?  
Zou je de ergernissen in je tuin wel eens met me willen 
bespreken? 
Tuincoaching is een kleine eerste stap om je ergernis om te 
buigen naar meer tuinplezier.  
 

Wat gaat mijn tuinconsult je opleveren? R 

• We bespreken de knelpunten en de mogelijke oplossingen 

• Je kunt al je tuinvragen aan me stellen 

• Je kunt meteen aan de slag met mijn tips 

• Je krijgt weer nieuwe ideeën voor je tuin 

• Je kijkt weer met plezier naar je tuin 

• Je krijgt weer zin om in je tuin bezig te zijn 
 

De kosten voor een tuinconsult van een uur zijn € 99,95 (geen reiskosten in Meterik)  
Een consult aanvragen kan op yolande@puretuinbeleving.nl.  
Wil je eerst nog wat meer informatie dan mag je me bellen op 077 398 1689. 
Mijn gratis tuintips kun je ook op mijn Facebookpagina ‘Pure Tuinbeleving’ lezen. 
 
www.puretuinbeleving.nl. 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:yolande@puretuinbeleving.nl
http://www.puretuinbeleving.nl/
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Aanstaande zaterdagavond verzorgt de fanfare van Muziekvereniging Concordia een concert in 
MFC de Meulewiek in Meterik. Zij doen dit samen met het harmonieorkest van Semper Unitas uit 
Sambeek.  

Semper Unitas komt uit in de hoogste harmonieafdeling, de concertafdeling. Het orkest bestaat uit 
ruim 80 leden en staat al jarenlang onder muzikale leiding van Geert Mooren, die onlangs ook is 
aangesteld als dirigent van de Koninklijke Harmonie Horst. Harmonieorkest Semper Unitas 
verzorgt al jarenlang zeer gevarieerde programma’s met zowel muziek uit het lichte genre als de 
klassieke harmoniewerken.  

Het concert van Concordia Meterik staat in het teken van de voorbereiding op de komende 
deelname aan het Peeltoernooi op zondag 23 juni in Meijel.  

Door Concordia Meterik wordt onder andere het door Jan van de Roost geschreven werk ‘I shall 
love but thee’ uitgevoerd. In deze compositie voor fanfareorkest en sopraan wordt de zang 
ingevuld door sopraan Marianne Hofstra.  

We nodigen iedereen van harte uit om op 1 juni a.s. vanaf 20.00 uur in ons eigen MFC te komen 
luisteren naar dit uitwisselingsconcert; de entree is gratis! 
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Zonnebloem viert Mariamaand in St. Josefkapel en 

Pelgrimshuis te Smakt 
 

Afgelopen dinsdag 21 mei heeft de Zonnebloem 
een bezoek gebracht aan de St. Josefkapel te 
Smakt ter ere van de Mariamaand. 
 
Ontvangst op deze miezerige dinsdag was in het 
Pelgrimshuis. Na het welkomstwoord en genoten 
te hebben van koffie met vlaai werd de St. 
Josefkapel bezocht. Kapelaan te Boekhorst hield 
hier een korte gebedsdienst. Ook werden er 
enkele Marialiedjes gezongen. Daarna konden 
de gasten nog een kaarsje opsteken. 
 

Nadat iedereen weer terug was in het Pelgrimshuis 
werd er een voortreffelijke brunch geserveerd en 
was het gezellig vertoeven. Een geslaagde dag. 

 
 

 

WANDELEN 

Maandag 3 juni gaan we weer wandelen en lopen we de 
inmiddels wel bekende afstanden.  

Bij terugkomst gaan we weer lekker koffie drinken bij de inloopmiddag.                                                            
We vertrekken om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’. 

EETPUNT 

Vrijdag 7 juni gaan we weer eten bij John van ÔS KRUUSPUNT en zal John ons verrassen met 
KIP CULINAIR in een driegangen menu, dus dat wordt weer smullen.                                                       
De aanvang is 18.00 uur en zorg dat je op tijd aanwezig bent. Nieuwe aanmeldingen zijn nog 
steeds mogelijk bij John tel 3981396 of bij Henk tel 3988895. 
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Bezoek aan de molen met groep 4 en 5 

Omdat een aantal kinderen van groep 4 en 5 binnenkort de Communie doen, is 
groep 4 en 5 op bezoek geweest in de molen. Wat zij hier hebben gedaan lees je 
in de onderstaande stukjes. 

 

Viviane: 

Een man liet ons zien hoe je meel maakt.  
Er waren heel veel trappen! 
Ik heb planten gezien. 
We kregen drinken en eten. 
We zaten op zakken. 
Er waren heel veel insecten. 
We hadden gespeeld. 
We hadden koekjes en brood gebakken. 
En natuurlijk gingen we in de molen kijken en het was leuk! 
 

Jenna: 

Wij mochten brood maken. 
En we kregen ook nog een rondleiding. 
We hadden ook nog de broodjes versierd. 
Ik vond het heel leuk! 
 

Valentijn: 

We hebben op een zak met meel gezeten. 
We gingen omhoog door het touw. 
We gingen in de molen kijken. 
Daar waren heel veel verdiepingen. 
We gingen ook lekker spelen. 
En we hadden nog een koekje en ranja gehad. 
 

Tom H: 

Ik ging naar de molen. 
En toen kreeg ik rondleiding. 
En toen ging ik brood bakken. 
En toen deed ik het in de oven. 
En toen kreeg ik koek en drinken. 
Einde 
 

Noa: 

Ik had brood gebakken. 
En we kregen een rondleiding. 
Er waren super veel trappen. 
En het bakhuuske was leuk. 
Einde. 
 

Fien: 

We hebben brood gebakken. 
En we kregen een rondleiding. 
De trappen waren hoog. 
De wieken waren hoog. 
 
Namens alle kinderen van groep 4 en 5 en hun leerkrachten: bedankt voor iedereen die heeft 
meegeholpen in de molen! Het was een succes! 
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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. Een team bestaat uit minimaal 6 
spelers.  
 
Zin om je volleybal skills te komen tonen? Je kunt je nog opgeven tot 7 juni via de website van  
VC Trivia.  
 
Aansluitend wordt de avond afgesloten door DJ Berleaux.  
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Vrijdag 17 mei was de opkomst met afsluitmiddag/-avond weer groot. De echte fanatiekelingen 
stonden om 14.00 uur al te popelen om te beginnen met jeu de boules. Nadat iedereen een bingo 
balletje had ontvangen kon de strijd losbarsten. 
 
Een enkeling had nog wat moeite met de iets grotere en zwaardere ballen, maar aan diverse 
geluiden te horen had iedereen er zin in. We hadden natuurlijk iets meer zon verwacht maar de 
enkele regendruppels konden de pret niet drukken. Rond de klok van 15.00 uur was iedereen toe 
aan koffie met heerlijke vlaai. Na een pauze van ca. ½ uur werden andermaal de bingo balletjes 
tevoorschijn getoverd en konden we met ca. 50 deelnemers weer het mooie jeu de boules spel 
beoefenen tot het omstreeks half vijf iets harder begon te regenen. 
 
Langs deze weg willen wij de leden van de jeu de boules vereniging bedanken voor de mooie 
ontvangst en de goede begeleiding en natuurlijk ook voor de verzorging van koffie en overige. 
Degene die door de spanning een bingo balletje heeft vergeten in te leveren, (balletje 12 wordt 
vermist) kan dit inleveren bij een van de leden van de jeu de boules vereniging. 
 
Na het jeu de boules vertrokken we richting café Kleuskens, waar in eerste instantie de 
prijsuitreiking was van de onderlinge PK wedstrijden.         

    
  1e Jeu Craenmehr  

 
 2e Jan vd.Beuken   

 
 
3e Jan Derks  

 
4e Lucia Kleuskens. 

 
 
 
 
 
Na de prijsuitreiking konden wij beginnen aan het koud en warm buffet, wat andermaal erg lekker 
was. Het merendeel ging twee of zelfs drie keer terug om de maagjes te vullen. Dank van deze 
zijde voor de kok en de geweldige bediening. 
Na nog wat nakletsen en een enkel drankje ging omstreeks 20.00 uur iedereen met een goed 
gevulde buik tevreden naar huis. 
      

12 juni a.s. jaarvergadering aanvang 14.00 uur in biljartzaal.  

In verband met de aan-/afmelding bij Biljart Federatie Ouderen regio Horst/Venray omstreeks  
15 juni, gelieve aan-/afmelding voor seizoen 2019/20 voor de jaarvergadering door te geven. 
De competitie start eind augustus/begin september 2019 en is tot medio/eind maart 2020. 
Dames/heren van 55+ jullie zijn van harte welkom bij Ouderenbiljart Meterik. 
Aanmelden kan bij Jan Derks mobiel 06- 3606 1149. De eerste 2 aanmeldingen zijn inmiddels 
doorgegeven. 
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Mien vrouw, ôs mam en oma 

is 29 mei 70 geworre 

PROFICIAT 

En nog veule, gelukkige joare 
toegewenst. 

 
Dikke kus vaan ôs allemoal, 

             de familie Wijnands 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Training ‘blijf in balans’ 
 
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds 
zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven als je 
intensief voor een naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt 
te ontdekken hoe de balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies 
gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie 
avonden van twee uur. 
 
Voor wie: mantelzorgers uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar. 
Wat: training ‘blijf in balans’ 
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst aan de Maas 
Wanneer: donderdag 13 en 20 juni en donderdag 4 juli van 13.30 tot 15.30 uur. 
 

Informatie en aanmelden:  

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 4 juni 2019. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet Jeucken en Karin Zwart of via 
info@synthese.nl 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & 
inschrijving. 
 
 

 

    Uit het Venloosch nieuwsblad 17-12-1907 

Toen de voerman J. S. alhier zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag met zijn kar op weg begaf 
om over Meterik en Horst naar Venlo te rijden, overkwam hem tusschen America en Meterik een 
ongeluk dat vreeseljjke gevolgen had kunnen hebben. Door het afzakken van den slechten weg 
geraakte bij met kar en paard te water, dat zoo diep was dat hij met moeite zich zelf en het paard 
met het hoofd boven water kon houden. Na anderhalf uur in het koude water te hebben 
doorgebracht mocht het met toegeschoten hulp eindelijk met levensgevaar gelukken man en 
paard op bet droge te brengen. De toestand der wegen is dan ook hier van dien aard, dat er 
dringend verbetering noodig is, terwijl de lang verwachte grindweg nog maar steeds op zich laat 
wachten. 
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Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel weer van start 10 Juni 

 

Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel op voor chemotherapieën 
 
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni weer 
van start. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het 
basisbestandsdeel van de chemotherapie. We zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen 
doen met het inzamelen, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi. 
 
Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. 
De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke 
bijdrage kan worden geleverd aan de strijd tegen kanker, benadrukt Werner, die met Taxus Taxi 
het snoeisel gratis komt ophalen bij mensen. Wij zamelen al sinds 2009 in en elk jaar komt onze 
inzamelingsactie weer terug. Wij zien het als een service, want we zijn blij dat elk jaar mensen 
samen met ons de strijd tegen kanker willen aangaan. Simpelweg door het taxussnoeisel voor ons 
te bewaren. 

Goede voorbereiding 

Om bezitters van de Taxusplant goed voor te bereiden, wil Werner twee zaken graag 
benadrukken. Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van het snoeisel. 
Om dit te voorkomen, adviseren wij mensen altijd om in het midden van het snoeisel een kuil te 
maken ter grootte van een voetbal.  
Wat ook van belang is, is de hoeveelheid snoeisel. Er is een minimale hoeveelheid nodig om het 
financieel haalbaar te maken, want het is een gratis service die we aanbieden. De minimale 
hoeveelheid is een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden 
opgehaald bij verschillende uitgiftepunten (o.a. Boerenbond, Welkoop en Intratuin). Zonder onze 
partners, onder wie ook Den Ouden Groep, zijn wij nergens.  

Afspraak inplannen 

De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil deelnemen aan deze actie, kan 24 
uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Onze 
voorkeur heeft dat u een afspraak laat inplannen zo kort mogelijk nadat u uw taxushaag heeft 
gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof, zegt Werner, die tot slot 
aangeeft dat stichting Taxus Taxi nog op zoek is naar vrijwilligers die zich in het seizoen enkele 
uren per week willen inzetten voor de ‘strijd tegen kanker’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl 
of Facebook. 
 
 

http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/
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E-waste race 

 
 

Op maandag 20 mei was het zover: toen startte voor groep 7/8 de E-waste race! Het laatste thema 
in de bovenbouw heeft te maken met duurzaamheid: wat is er dan mooier om de kinderen ook 
ZELF hun steentje bij te laten dragen aan een duurzamere wereld? Tijdens de E-waste race 
nemen scholieren uit groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op om e-waste, (kleine) elektronische 
apparaten, uit de wijk in te zamelen. De school die het meeste inzamelt wint een fantastische 
schoolreis voor de hele klas.  

Door mee te doen aan de E-waste Race leren onze leerlingen al doende over het recyclen van 
elektronische apparatuur. De kinderen van groep 7/8 krijgen een interactieve les op school vanuit 
de organisatie. Waar kun je bijvoorbeeld je elektronische apparaten inleveren? En wat is de impact 
van e-waste? Tegelijk gaan de scholieren in de praktijk aan de slag door binnen de wijk in te 
zamelen en leveren ze zo een belangrijke bijdrage aan de recycling van waardevolle materialen. 
Bovendien wordt inzamelen een stuk makkelijker voor de buurtbewoners van onze school!  

De inzamelperiode loopt van maandag 20 mei t/m vrijdag 14 juni. Heeft u thuis of in uw omgeving 
dus elektronisch afval (denk aan een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler)? Lever 
het de komende periode op school in, dan steunt u groep 7/8 met de inzameling!                   
(Vrijdag 31 mei is de school gesloten!) 

Voor meer informatie,  
neem een kijkje op de site van de E-waste Race: https://www.ewasterace.nl/over-ewaste-race 
 
 
 
 
 

 

https://www.ewasterace.nl/over-ewaste-race
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Agenda 

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

31 mei/1/2 juni    - Jeugdtoernooi 
7 juni  - Seizoensafsluiting 
15 juni  - FamilieVriendenToernooi 

 

Kantinediensten 
30-05 Annie en Roel Ramaekers 
01-06 Peter   
06-06 Toon en Leon Sijbers 
08-06 Ton   
13-06 Toon en Ward Versleijen 
15-06 Jan   
20-06 Toon en Niels v.d Vight 
22-06 Geert   
29-06 Leon   
06-07 Peter   
13-07 Ton   
20-07 Jan   
27-07 Geert   
03-08 Leon  
 

Senioren  

Meterik lijkt klaar voor de nacompetitie 

Op zondag 26 mei behaalde  Meterik in de thuiswedstrijd tegen BVV een ruime en zeer verdiende 
7-0 overwinning. Meterik start volgende week zondag de nacompetitie met een fitte selectiegroep 
en gaat vol vertrouwen naar Estria uit Escharen.  
Binnen ruim een kwartier leidde Meterik al met 4-0. Dré Peeters zag zijn inzet nog gekeerd worden 
door de keeper maar Teun Jakobs kon de terugspringende bal eenvoudig binnen schieten. 
Vervolgens schoot Dirk van Rengs met scherp. Eerst werd hij nog geholpen door een BVV 
verdediger die een scherpe voorzet van Dirk in eigen doel kopte. De 3-0 schoot Dirk na een slalom 
door de verdediging resoluut binnen en de 4-0 scoorde hij na een gave pass van Bart Houben. 
Meterik was de gehele wedstrijd sterker maar scoorde pas direct na rust de 5-0. Dirk zocht weer 
goed de ruimte en mikte in de lange hoek via de paal binnen. Na dik een uur zorgde BVV voor het 
enige gevaar in de hele wedstrijd maar een inzet ging voorlangs. Vervolgens was Meterik weer 
aan zet. Piet Steeghs scoorde met een slimme lob de 6-0. Dirk van Rengs die zijn laatste 
competitiewedstrijd voor Meterik 1 speelde trof nog de paal. Teun Jakobs zette het eindakkoord en 
schoot de 7-0 binnen na een slimme actie van Brent La Crois. 
 

Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik  
In het weekend van 31 mei, 1 en 2 juni organiseert RKSV Meterik wederom haar jaarlijkse 
jeugdvoetbaltoernooi op sportpark ‘de Vonckel’ te Meterik. Het toernooi wordt al sinds 1961 
georganiseerd. In de eerste jaren alleen maar voor JO19-teams maar al snel genoeg is het 
toernooi uitgebreid met overige juniorenteams en vandaag de dag is het een driedaags evenement 
dat voor de JO19-jeugd t/m JO8-jeugd wordt georganiseerd.  
 
Het toernooi programma voor het weekend is als volgt: 

• Vrijdagavond 31 mei : JO19 - Toernooi   (aanvang 18.30 uur) 

• Zaterdagmorgen 1 juni : JO13 - Toernooi   (aanvang 09.00 uur) 

• Zaterdagmiddag 1 juni : JO15 - Toernooi   (aanvang 13.45 uur) 

• Zaterdagavond 1 juni : JO17 - Toernooi   (aanvang 18.20 uur) 

• Zondagmorgen 2 juni : JO08 - Toernooi   (aanvang 09.15 uur) 

• Zondagmorgen 2 juni : JO09 - Toernooi   (aanvang 09.30 uur) 

• Zondagmiddag 2 juni : JO10 - Toernooi   (aanvang 14.00 uur) 

• Zondagmiddag 2 juni : JO11 - Toernooi   (aanvang 14.00 uur) 
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Als toernooi organisatie hebben we een zo competitief mogelijke indeling gemaakt waarbij de 
deelnemende teams (85 vanuit 25 verschillende verenigingen) aan elkaar gewaagd zijn, zodat er 
voor zowel spelers, begeleiders als toeschouwers een plezierig en sportief toernooi gespeeld en 
aanschouwd kan worden. Meer informatie kunt U terugvinden op de website www.rksvmeterik.nl 
Wij zien er naar uit, u te mogen ontvangen op het driedaags jeugdvoetbal toernooi van RKSV 
Meterik op sportpark ‘De Vonckel’, Meterik. 
 

Uitslagen 23-5-2019:  

RKSVN JO19-1    ST America/Meterik JO19-1   3 – 4 

Uitslagen 25-5-2019:  

ST America/Meterik JO19-1   ST Sporting S.T./SVEB JO19-1  2 – 2 
ST America/Meterik JO19-2   DESM JO19-2     1 – 4 
ST Sparta’18/Kronenberg JO15-2G  ST Meterik/America JO15-1G  3 – 0 
ST America/Meterik JO13-1   ST SVEB/Sporting S.T. JO13-2G           13 – 0 
ST America/Meterik JO11-1   Venlosche Boys JO11-2   2 – 2 
ST America/Meterik JO11-2   Kronenberg JO11-1    3 – 3 
H.B.S.V. JO9-2    ST Meterik/America JO9-1G   4 – 5 
Sportclub Irene JO8-2    ST Meterik/America JO8-1   6 – 4 
GFC’33 JO8-1     ST Meterik/America JO8-2   5 – 4 
 

Programma 8-6-2019:  

Halve finale Beker    

ST America/Meterik JO19-1   SV Hulsberg JO19-1    14.30 
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       Sportvereniging Oxalis               

                                          Horst aan de Maas 
 

Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl 
 

Oxalis wint nipt ondanks weinig scorend vermogen 

Op zondag 26 mei speelde Oxalis tegen Dakos in Someren. De vorige wedstrijd hadden de dames 
uit Horst aan de Maas nipt verloren, maar dat wilden ze deze keer niet opnieuw laten gebeuren.  
Het werd een wedstrijd waarin het geduld van beide teams op de proef werd gesteld. 
In het begin van de eerste helft kwamen er aan beide kanten kansen, maar het afmaken hiervan 
lukte niet. Na 10 minuten wist Oxalis toch de score te openen, 0-1. Vervolgens was het bij allebei 
de teams lastig om de juiste kansen te zoeken, want de verdediging had het goed onder controle. 
En de kansen die kwamen, werden niet afgemaakt. Hierdoor werd er niet gescoord en ging Oxalis 
met een hele magere stand van 0-1 de rust in.  
Trainer/coach Jan Wielink gaf aan dat het verdedigend goed verliep, want Oxalis hield de nul. 
Aanvallend was het belangrijk om rustig de juiste kansen te zoeken en uit te spelen. Vol 
vertrouwen werd de tweede helft gestart. Na tien minuten kwam Oxalis op 0-2, en snel daarna 
scoorden de dames de 0-3. Dakos had veel moeite met kansen uitspelen, daarentegen stond de 
verdediging van Oxalis goed haar werk te doen. Toch wist Dakos in de laatste tien minuten van de 
wedstrijd de korf nog twee keer te vinden, waardoor het in de laatste minuut nog heel dichtbij 
kwam tot 2-3. Oxalis wist de wedstrijd echter goed en rustig uit te spelen, waardoor ze met drie 
verdiende punten naar huis gingen!  
Volgende week zondag speelt Oxalis om 13.45 uur tegen Rietvogels 1 in Riethoven.  
 

Kampioenschapswedstrijd Pupillen F en Pupillen D2 

A.s. zaterdag 1 juni spelen de Pupillen F en de Pupillen D2 hun kampioenschapswedstrijd.          
De Pupillen F1 spelen om 10.30 uur tegen Swift (V) F1 in Hegelsom en de Pupillen D2 spelen om 
10.00 uur tegen Oranje Wit (L) D2 in Leunen. Supporters zijn welkom!  
 

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 
 

Korfballen is gaaf! Kom eens gezellig meedoen! 

Heb je zin om een keertje te komen korfballen? Kom dan gezellig eens meedoen met een training 
van één van de teams op Sportpark Wienus in Hegelsom. Dan kun je proberen of je het korfballen 
leuk lijkt. In alle leeftijdsklassen zijn mogelijkheden van senioren, midweek, recreanten, 
jeugdteams tot Kangoeroes en KombiFit. Aanmelden voor een training kan via info@svoxalis.nl. 
In de zomer en lente trainen we op Sportpark Wienus in Hegelsom. In de herfst en winter spelen 
we in Sporthal de Kruisweide in Sevenum. Onze jeugd- en seniorenteams trainen op maandag-, 
dinsdag- en/of donderdagavond. Onze midweek en recreanten op woensdagavond. 
 

• KangoeroeKlup 
Bij korfbal zijn er korven met verschillende paalhoogtes en ook de balgrootte wordt aangepast aan 
de leeftijd. Dit betekent dat er al op jonge leeftijd met korfballen gestart kan worden. De jeugd is 
verdeeld in de leeftijdsgroepen van 5 tot 18 jaar. Voor de allerkleinsten van 4 en 5 jaar is de 
Kangoeroe Klup opgericht. Onder enthousiaste en deskundige begeleiding leren zij spelenderwijs 
bewegen in teamverband en ontwikkelen ze balgevoel. De Kangoeroes trainen 1x per maand op 
zaterdagochtend. Hierdoor blijft er tijd over om naast korfbal bijvoorbeeld nog het zwemdiploma te 
behalen.  

• Senioren, midweek, recreanten en jeugdteams 
Vanaf 6 jaar train je 1x per week en speel je met je team echte korfbalwedstrijden tegen 
leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs. Oudere jeugd en senioren trainen 2x per week en spelen 
in het weekend hun wedstrijd. De midweek en recreanten spelen op woensdagavond.  

http://www.svoxalis.nl/
mailto:info@svoxalis.nl
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• KombiFit 
KombiFit is sporten & bewegen op een laagdrempelig niveau op donderdagavond. Het bestaat uit 
verschillende (spel)activiteiten zoals sportief wandelen en korfbal gerelateerde spellen, op eigen 
niveau en zonder de verplichting van deelname aan wedstrijden. 
 

Agenda 

- 15/06/2019: KangoeroeKlup training van 10.00-11.00 uur op Sportpark Wienus 
- 15/06/2019 + 16/06/2019: laatste reguliere speelweekend 
- 17/06/2019 t/m 21/06/2019: ouder-dochter wedstrijden  
- 18/06/2019: teampresentatie jeugdteams vanaf 19.30 uur 
- 19/06/2019: regio afsluitdag voor F1 en F2 van 14.30-17.30 uur Sportpark Wienus 
- 22/06/2019 + 23/06/2019: inhaalweekend wedstrijden 
- 26/06/2019: seizoenafsluiting voor alle leden 
- 28/06/2019: kampioenschapsreceptie vanaf 19.00 uur kantine Sportpark Wienus 
 

                  

Hartelijk bedankt. 

 

 

De sponsoractie van de PLUS heeft Heemkunde Meterik 

het mooie bedrag van € 171,00 opgeleverd. 

Onze hartelijke dank aan iedereen die daar aan heeft 

bijgedragen; we zijn er erg blij mee! 

Woensdag 19 juni om 20.00 uur is er een plenaire 

vergadering voor alle leden van Heemkunde Meterik in de 

biljartruimte van het MFC. 

 

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN.  

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 tot 16:00 uur 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE!!!!! 

 
 

ACTIE 12 Begonia’s   € 2,50 
ACTIE 12 Petunia’s.  € 2,50 
ACTIE Million Bells   € 0,25 
ACTIE geraniums  v.a  € 0,25 
Surfinia ACTIE NU  € 0,50 
Knolbegonias’   € 0,50 

Enz enz enz enz......... 
 

Nergens goedkoper!!!!!  
Dahlia’s   € 0,25 
Bacopa    € 0,50 

 

KWEKERIJ DE LIFRA 

Lorbaan 12A Veulen 

Open ma t/m vr 09:00 tot 18:00 uur 

Zaterdag 09:00 t/m 16:00 uur 

Kwekerij de Lifra 

Alleen wij zetten......... de prijs erbij!!!! 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 

Zaterdag 1 juni, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur 

1. Pieter Jan Tacken en Petronella Houben (jaardienst) 
2. Jan Tielen (jaardienst) 
 

Zaterdag 8 juni: geen H. Mis 

Zondag 9 juni, hoogfeest van Pinksteren, 11.00 uur 

In deze mis zullen 11 kinderen uit de groepen 4 en 5 van basisschool Onder de Wieken hun 
Eerste H. Communie doen.  

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

01-06: Jos Tielen  01-06: Huub Baltussen 01-06: Tjeu Tacken 
09-06: Sophie Houben 09-06: Huub Baltussen 09-06: Piet Colbers   
  

Opgeven voor doopsel:  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, 
op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 
of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

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. 
 

Voor in de agenda: 

Zondag 9 juni, 11.00 uur: viering van de 1e Heilige Communie 

 
 

De toekomst van  binnensportaccommodaties  

in Horst aan de Maas 
 
 

Ruim 150 inwoners hebben meegedacht over de toekomst van de binnensport in hun dorp of wijk. 
De bezetting van de binnensportaccommodaties is niet overal goed en (gym)zalen voldoen soms 
niet meer aan de huidige normen. Daarnaast spelen er een aantal ontwikkelingen in de gemeente, 
zoals fusies van verenigingen en de druk op de accommodaties in de wintermaanden. Daarom is 
er nagedacht over oplossingen, samen met de gebruikers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen 
visie. Deze legt het college nu voor aan de raad, die daar 3 juli over besluit.  
 
Uitgangspunten in deze visie zijn; accommodaties zijn toekomstgericht, sluiten aan bij de vraag en 
zijn goed bereikbaar. Gezamenlijk vinden we het ook belangrijk dat er in elk dorp, op wat voor 
manier dan ook, gesport kan worden. 
 
Er worden voorkeursscenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorkeursscenario’s 
hangen onderling nauw met elkaar samen.   
De gymzalen in Hegelsom en Meterik maken plaats voor een gezamenlijke sporthal voor de 
dorpen Hegelsom, Meterik en America op een later te bepalen locatie. De bestaande gymzaal in 
America blijft behouden voor bewegingsonderwijs in America en Griendtsveen.  
De stukken worden 3 juli besproken in de gemeenteraad. Bij akkoord worden de bovenstaande 
scenario’s uitgewerkt in concrete plannen en worden deze opnieuw aan de raad voorgelegd.  

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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