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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Nooit kan september goedmaken 
wat augustus niet wilde afmaken. 

 
In week 35 is er 4 mm. neerslag bijgekomen. 
Het totaal in augustus is op 68 mm. gekomen.  

• herfstmaand ook fruitmaand 
• de dagen korten met 01h50 
• Sterrenbeelden: Maagd (tot 23/9), Weegschaal (24/9-23/10) 
• De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt 18,7°C en de gemiddelde 

minimumtemperatuur 10,8°C. 
• Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 63 mm en dat op 9,5 neerslagdagen. 
• In september mogen we genieten van gemiddeld 139 uren zonneschijn. 

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   Vervoer 
Kleine klusjes in huis/tuin    Boodschappen doen 
Samen wandelen/koffie drinken   Hulp bij aanvraag voorzieningen  
Samen naar de dokter te gaan   Gewoon een praatje te maken  
Computer ondersteuning  
 
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 
 

 
 
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 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. 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 5 september 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 
 
 

September: 

Do 05: KBO knutselen 13.30 uur  
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 08: Vrouwen samen sterk dauwtrappen 
Ma 09: - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur  

- KBO kienen 13.30 uur 
Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 16: - ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 

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

Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Ma 23: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
Ma 30: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 
Zo 06:  - Zanglust koffieconcert 10.30 uur 
  - Oogsttijd 800 Dorsen en Limburgse Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur 
Za 12: - Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
  - PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
Zo 13: PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal 
Ma 14: KBO kienen 13.30 uur 
Di 15: KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13.30 uur 

- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Ma 21: KBO wandelen 
Wo 23: Tovri 19.30 uur 
Za 26: - JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
  - Tovri 20.00 uur 
Wo 30: Vrouwen samen sterk culinaire avond 19.30 uur 
Do 31: KBO knutselen 
 
 

Kerkberichten H. Joannes Evangelist 
 

 

Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray 

  Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30 uur 
  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Dienstenveiling tijdens 2deHandsmert fiëst 

Kinderfeestje  

Afgelopen zaterdag was het 
zover: het kinderfeestje dat 

tijdens het 2deHandsmert fiëst gewonnen werd door 
de familie Minten. Rond 14:00 uur kwamen 8 
meiden naar de blokhut. De jarige jop kwam later, 
voor haar was het een verrassing. Na eerst 
gezongen, cadeautjes uitgepakt, cake versierd en 
opgegeten te hebben, zijn we een vlot gaan sjorren 
om vervolgens op de beek te varen. Tussendoor 
houten hartjes geverfd/versierd. Terug bij de blokhut 
een ijsje gegeten, de houten hartjes verder versierd 
met zeepjes. En toen was het tijd voor lekkere 
frietjes met snacks. Wij vonden het super leuk om te 
organiseren. Rosalie bedankt ☺ 
 

EHBO-cursus voor onze stafleden 
Aanstaande maandag 9 september 2019 staat de 
EHBO- cursus gepland. 
Deze vindt plaats in onze eigen blokhut. Aanvang 
19.30 uur / einde 22.00 uur.  
 

Data gezamenlijke kampen komende jaren: 

2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de zomervakantie 
2021 → 24 juli t/m 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie) 
 

 
 
DAUWTRAPPEN 
Seniorenvereniging KBO Meterik heeft een uitnodiging ontvangen 
om samen met de Vrouwen samen sterk op zondag  
8 september mee te doen aan het dauwtrappen. Hieraan zijn 
geen kosten verbonden en de broodjes worden verzorgd door de 
dames van Vrouwen samen sterk. Aan het dauwtrappen mogen 
zowel de dames als ook de heren mee doen. Dit is een prima idee van Vrouwen samen sterk en zal de 
onderlinge band goed doen.  
De vertrektijd is 07.15 uur bij Kempweg 15 in Meterik – SNELLE OPGAVE is gewenst t/m vrijdag  
6 september bij Annemie Smulders tel. 06 10727891. Vrouwen samen sterk en KBO wensen de 
deelnemers een heerlijke DAUWTRAPmorgen. 
 

KIENEN 
Maandag 9 september gaan we weer kienen en gaan we weer voor 100% voor de 40 mooie prijzen die 
er klaar staan. Wil je ook eens mee kienen en ervaren hoe leuk kienen kan zijn, dan ben je altijd 
welkom. De kosten voor een hele kaart zijn € 6,00 voor een hele middag plezier.         
De aanvang is 14.00 uur en zaal ‘De Meulewiek’ is open om 13.30 uur. 
 

FIETSEN 
Dinsdag 10 september is weer de KBO fietsmiddag en zijn er weer 30 km af te leggen met halverwege 
een tussenstop voor een drankje; we vertrekken om 13.30 uur bij de kerk. 
 

BELEEF de DAG 
Leden die zich gemeld hebben voor Beleef de Dag op woensdag 11 september mogen vertrekken 
vanaf 09.00 uur bij het sportpark van Wittenhorst. Veel plezier en een mooie dag.  
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  

 

Maandag 16 september 2019 is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal weer een heerlijke 
maaltijd worden geserveerd voor iedereen die hier zin in heeft. Het is een 3-gangenmenu en de kosten 
bedragen € 12,00.  Aanvang: 12.15 uur. 
 
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 9 september op 
te geven bij de Dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hen ook bellen op 06 3823 0621 of mailen 
naar dorpsverbindermeterik@gmail.com.  
De mensen die zich 19 augustus al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

 
 
 
 

 
 
 

Nieuwe website Dorpsraad Meterik  
 
Het is zover. De vernieuwde website van Dorpsraad Meterik is online. 
De aankomende periode zullen er nog kleine zaken toegevoegd en/of aangepast worden, maar jullie 
kunnen nu al een kijkje nemen. 
 
Met de nieuwe website hopen we weer heel wat jaren vooruit te kunnen.  
Veel vertrouwde zaken vinden jullie ook op de nieuwe website terug. Zo kun je de oude Krèntjes 
terugkijken. Ook staat de Molenwiek-agenda weer op de website en vind je er alle informatie over 
de Dorpsraad en haar werkgroepen. De Meterikse organisaties, verenigingen en bedrijven hebben 
allemaal een plek op de nieuwe website. Tenminste………. voor zover bij ons bekend. 
Mis je jouw bedrijf of vereniging, is de informatie niet correct of actueel? Stuur dan een bericht naar 
communicatie@dorpsraadmeterik.nl. We passen het dan zo snel mogelijk aan of voegen jouw 
bedrijf of vereniging toe. 
 
Verder zullen de verenigingen zich opnieuw moeten registreren om gebruik te kunnen maken van 
de Molenwiek-agenda. Als het goed is, heeft jouw vereniging hier een mail met uitleg over 
ontvangen. Geen mail ontvangen? Laat het ons weten, dan sturen we je alsnog de informatie toe. 
Mocht je verder nog vragen hebben, of kom je er niet helemaal uit, stuur dan gerust een mail naar 
communicatie@dorpsraadmeterik.nl .  
 
Veel leesplezier op de vernieuwde website. 
 
 

Meulewiekagenda in ‘t Krèntje 
 
De redactie van 't Krèntje stelt elke week de Meulewiekagenda samen a.d.h.v. de 
Meulewiekagenda die op de website van de Dorpsraad staat. Aktiviteiten die niet 
op deze website staan, komen dus ook niet in de agenda die elke week in 't 
Krèntje wordt afgedrukt. We vragen daarom aan alle verenigingen en organisaties 
om hun activiteiten tijdig op de website te plaatsen. Dank je!  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:communicatie@dorpsraadmeterik.nl
mailto:communicatie@dorpsraadmeterik.nl
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Schweine und Flugzeuge 
 
“Hey Jolly Joker, waar is dat beloofde vliegveld nu eindelijk?” vraagt Herbie reeds 
voor de derde keer. “Ik heb al 20 verkeersborden met Weeze gezien maar nog 
steeds geen enkel vliegtuig te bekennen!”. Vol overtuiging wordt er door de 
interim wegkapitein wederom geantwoord: “Dadelijk, nog efkes doortrappen”.  

 
Deze zondag 1 september 2019 gaat alles net even anders dan anders. Het zal de spanning wel zijn 
geweest zo vlak voor de jaarlijkse ‘Tocht der Tochten’ van TWC De Barkruk, die volgende week 
plaatsvindt. Dit keer geen vlekkeloos verlopen generale 
repetitie maar meer een zooitje ongeregeld. Zo dacht een 
octet A-Krukken dat een extra training op de mountainbike 
de ideale voorbereiding is. Andere Krukken waren van 
mening dat een avondje stappen meer soelaas biedt. Eén 
Kruk dacht met een nieuw zadel het Krukkenweekend 
beter te doorstaan en liet afgelopen week zijn zitvlak 

nameten.  Waarom 
hij hiervoor in de 
fietsenwinkel 
voorover moest bukken laten we maar even buiten 
beschouwing. Nog een andere Kruk gaf de voorkeur aan een 
flinke wandeling (weliswaar voor een zeer goed doel, waarvoor 
chapeau !)  

 
 
 
Inmiddels -en eindelijk- aangekomen bij vliegveld Weeze pikt de GPS van Jolly Joker de Vèrkeswaeg, 
waarvan we nog steeds niet weten wat de wegkapitein daarmee bedoelde, weer op en vervolgt het 
gelegenheidsgezelschap van vandaag, bestaande uit 6 B-Krukken en 5 A-Krukken, de reis via Duits 
grondgebied richting de pauzeplaats De Wellsche Hut. De koffie en het stuk fabrieksvlaai worden 
dankbaar genuttigd, want na 65 kilometer ‘stoempen’ had iedereen wel behoefte aan wat vocht en 
voedsel.  
 
De MTB-ers van deze dag waren reeds om 07.30 uur vertrokken richting Swalmen om aldaar deel te 
nemen aan de lokaal georganiseerde toertocht. Maar 
liefst 130 kilometer worden er in totaal afgeraffeld alvorens het 
thuishonk in Meterik weer wordt bereikt. Op de Beul na, die er de 
laatste tijd sowieso met kop en schouders bovenuit steekt,  had 
iedereen een zwarte smoel van de pofzand. Het leken net…. juist ja 
vèrkes. De pitbull, die waarschijnlijk net iets te lang op de feestavond 
van RKSV Meterik was blijven hangen, vergat tijdig af te stappen 
en maakte dankbaar gebruik van Gers rotan terrasmeubilair om de 
fiets te parkeren. Het 11-tal op de racefiets was inmiddels ook weer op 
weg naar Meterik maar kreeg in Wellerlooi nog even te maken met 
een ongeduldige tegenligger, die de hele weg opeiste. Obelisk, de 
vriendelijkheid in persoon, bedankte de lokale Max Verstappen met een 
paar nette woorden die de auteur van dit stuk helaas niet helemaal kon verstaan. Het was iets met 
‘verrekte vèrkes…’ of zoiets. Dat zullen we van de week nog even moeten verifiëren.  
 
De Butcher, dit keer niet van de partij, moest en passent ook nog de groeten krijgen van ene Pieter in 
een Team Sky fietstenue. Dat wordt een typisch gevalletje voor ‘Opsporing verzocht’. Aangekomen bij 
de nertsenfarm in Castenray worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de eindsprint naar 
Meterik. Al fietsend worden de schoenen wat strakker gezet, het shirt dichtgeritst en de bril rechtgezet. 
Even een kleine tip voor Chicken Anthony en The Nightrider:  een plaspauze is op dit  moment 
suprème niet de juiste optie!  De Roadrunner maakt meteen dankbaar gebruik van deze situatie en pakt 
op de meet wederom de hoofdprijs. Of lag het toch aan zijn nieuwe zadel? Herbie spoelt de kater van 
de gemiste Flugzeuge weg met een Weihenstephaner. Zo kwam deze dag voor allen toch nog goed. 
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 108 
 
Tijdens de parochievergadering in februari 1980 werden drie koorleden 
door pastoor Janssen in het zonnetje gezet: Bèr Hermans, Jac Hermans 
en Wiel Bos waren 50 jaar lid van het koor. 
Bèr Hermans is daarnaast 30 jaar koster geweest en Wiel Bos was vele 
jaren organist in de kerk. 
 

Op 24 december 1981 overleed Bèr Hermans en Meterik nam afscheid van deze bekende inwoner, 
die voor zijn inzet voor de kerk eerder was begiftigd met de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia 
et Pontifice’. 
 
De medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten minste 45 jaar oud zijn en zich 
gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de kerk. 
Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de paus.  
 
In 1981 startte pastoor Janssen met het maken van opnames voor de 
film over Meterik die hij maakte t.g.v. het 60-jarig bestaan van de 
parochie in 1982.  
Hij filmde veel facetten van het alledaagse Meterikse leven, o.a. het 
uitgraven, de eerste steen legging en het bouwen van de nieuwe 
school, het kerkhof, sintermerte, het sinterklaasfeest, de bank, het 
volksdansen bij de bejaarden, kinderen op school en in de peuterklas, 
de molen, het carnaval, het 20-jarig bestaan van de KBO en het 
afscheid van de zusters in Meterik. 
“Ik beschouw het als een experimentele vorm van pastoraal werk. 
Door middel van de film probeer ik het geloof en leven met elkaar te 
verbinden”. 
De film kreeg als titel: ‘Meterik gezien door het oog van de pastoor’.  
 

 

OPROEP voor overblijfkrachten Basisschool Meterik 

 
 
BENT U OF KENT U IEMAND DIE HET LEUK VINDT OM MET KINDEREN OM TE GAAN? 
BENT U OF KENT U IEMAND DIE EEN UURTJE VRIJ HEEFT? 
BENT U OF KENT U IEMAND DIE HET LEUK VINDT OM BIJ EEN TEAM TE HOREN? 
 
DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR U! 
 
Voor het begeleiden van het overblijven zijn we op zoek naar iemand die op maandag, dinsdag, 
donderdag of vrijdag (één keer in de week is genoeg, maar mag ook meerdere keren) met de 
kinderen van de basisschool wil overblijven. Je bent om 11.45 uur op school, kletst even met de 
overige overblijfkrachten en zet de spullen klaar voor het overblijven. Om 12 uur komen de kinderen 
en jij schuift aan en eet samen met de kinderen een boterham, maakt wat bekers open en praat met 
de kinderen over wat ze bezighoudt. Soms moet je ook wat strenger zijn.  
Na het eten is het even opruimen of al naar buiten met de kinderen. Om 13.00 uur begint de school 
weer. 
Af en toe is er een overleg onder elkaar en met de directeur. 
 
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding. 
 
Meer informatie? Dat kan altijd! 
Marly Fleuren, directeur Onder de Wieken. 
m.fleuren@dynamiek.nu of 077 3983497  
  

mailto:m.fleuren@dynamiek.nu
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Uitslagenavond Miëterikse Kwis 
 
Ben jij er al achter wat ‘bemmel’ betekent? Wie Latte Betje is?  
En wie was toch die oud-prins die afgebeeld zou moeten worden op 
het vraagteken? 
 

Op de uitslagenavond op 20 september aanstaande onthullen wij de antwoorden op een 
aantal vragen van de eerste Miëterikse Kwis. 
En uiteraard maken we dan ook de eerste winnaar van de Miëterikse Kwis 2019 bekend! 
 
We zien jullie graag 20 september vanaf 20:00 uur bij Café Kleuskens. 
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         Sportvereniging Oxalis 
               Horst aan de Maas 

             
 

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

 

KangoeroeKlup 
Op zaterdag 7 september van 10.30-11.30 uur starten de KangoeroeKlup trainingen weer op Sportpark 
Wienus. De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar korfbal. De training 
die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op basisvormen van 
bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en 2) al op jonge leeftijd in 
aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in teamverband. Ze ontwikkelen 
balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig. Samen met Scoro, Funny, Jumper en 
Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen, gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 
1x per maand op zaterdagmorgen.  
Meer informatie of een keertje meedoen? Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z of mail naar info@svoxalis.nl. 
 
Vriendinnentraining 
In week 39 (23/09 t/m 26/09) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat betekent dat elk lid 
een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen. Dus wil je korfbal een keertje 
uitproberen? Dan is dit je kans. Graag vooraf aanmelden bij de trainster. 
 
Agenda 
• 07-09-2019 + 08-09-2019: Start 1e helft veldcompetitie 2019-2020 

• 7-9-2019: KangoeroeKlup training 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus 

• 7-9-2019: Teamfoto's maken D1 + E1 (10.00u) + E2 + F1 (9.00u) 

• 8-9-2019: Teamfoto's maken S1 (12.00u) + S2 (13.30u) 

• 9-9-2019: Bloemenactie Rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur 

• 11-9-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10u) 

• 14-9-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00u) 

• 21-9-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u) 

• 23-09-2019 t/m 26-09-2019:  1e Vriendinnentraining  
 

Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 

 
 
 

 
 

  

http://www.svoxalis.nl/
https://bit.ly/2FueV0Z
mailto:info@svoxalis.nl
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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Jubileumloterij 
 
De volgende prijzen zijn nog niet afgehaald: 
Roze:      Blauw: 
40     264 
101     305 
230     335 
231     337 
238     355 

533 
Prijzen zijn na telefonisch contact 06 8360 1488 af te halen bij de secretaris, Dr. Lemmenstraat 36. 
 
 

Senioren  
 

Programma: 

 
Datum  Tijd  Thuisteam Uitteam 
 
03-09-19 19:30  FCV-Venlo 5 Meterik 2 
03-09-19 19:30  Egchel 2 Meterik 3 
03-09-19 19:30  America 4 Meterik 4 
05-09-19 19:30  Kwiek Venlo 1 Meterik 1 
08-09-19 14:30  Meterik 1 Baarlo 1 
08-09-19 12:00  Meterik 2 Blerick 4 
08-09-19 10:30  Meterik 3 GFC'33 3 
08-09-19 10:00  Meterik 4 Wittenhorst 7 
 

Jeugd  

 

Uitslagen jeugd 31-8-2019: 

ST America/Meterik JO13-1G  BEVO JO13-1G 6 - 3 
 

Programma jeugd 7-9-2019: 

             TIJDSTIP: 
SVOC'01 JO19-1 ST Meterik/America JO19-1  15:00 uur 
Hegelsom JO17-1G ST Meterik/America JO17-1  15:00 uur 
Merselo JO15-1G ST America/Meterik JO15-1  14:00 uur 
Hegelsom JO13-1 ST America/Meterik JO13-1G  10:30 uur 
Hegelsom JO11-1 ST Meterik/America JO11-1  09:30 uur 
Leunen JO10-1G ST Meterik/America JO10-1G  11:15 uur 
SVOC'01 JO10-1 ST Meterik/America JO10-2G  10:30 uur 
SVOC'01 JO9-1 ST America/Meterik JO9-1G  09:30 uur 
MVC'19 JO9-2  ST America/Meterik JO9-2G  10:30 uur 
SV United JO8-1 ST America/Meterik JO8-1  11:15 uur 
 

Programma jeugd 11-9-2019: 

           TIJDSTIP: 
ST Meterik/America JO10-1G  Merselo JO10-1 18:30 uur 
ST Meterik/America JO10-2G  S.V. Lottum JO10-1 18.30 uur 
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Excursie  
Ulingsheide 
 

 
Zaterdag 31 augustus brachten een aantal leden van 
Heemkunde Meterik een bezoek aan Abdij Ulingsheide in 
Tegelen waar we rond werden geleid door een lid van 
Heemkunde Tegelen.  
 
Abdij Ulingsheide is een voormalig Trappistenklooster uit 
1890, dat in 1933 tot abdij is verheven. De huidige kerk en 
het gastenkwartier dateren uit 1928.  
 

 
Het is een groot 
complex, waar 
momenteel o.a. naast 
een restaurant ook een 
woongemeenschap is 
gevestigd en de 
kringloopwinkel van 
Emmaus Feniks. 
 
Daarna genoten we van 
een lekkere en gezellige 
barbecue bij Wim en 
Jessie Steeghs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versterking gezocht voor  

werkgroep ‘onderwijs’ 

 
 
Bij gelegenheid van de opening van de vernieuwde bassischool 

afgelopen schooljaar was er overweldigende belangstelling voor de tentoonstelling over het onderwijs in 
Meterik. Een teken dat dit onderwerp erg leeft en vele mensen interesseert. 
 
Onze werkgroep onderwijs heeft nog wat versterking nodig. Wie heeft er belangstelling en wil samen 
met ons de geschiedenis van het Meterikse onderwijs verder in kaart brengen en o.a. namen zoeken bij 
klassenfoto’s?  
 
Neem dan contact op met Piet Kuenen, tel. 077 398 1497. Bij voorbaat dank! 
 
Vergadering  
Woensdag 18 september om 20.00 uur is er een vergadering voor alle leden van Heemkunde Meterik 
in het MFC. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden met een gastspreker die veel kan laten 
zien en vertellen over de kadastrale gegevens en de inwoners van heden en verleden uit Meterik.  
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