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Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812
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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

HELP! Fotograaf gezocht!
Op vrijdag 10 juni zijn we op zoek naar een fotograaf om het
Vreejgezellefiëst te fotograferen van 19.00-00.00 uur.
Tevens zijn we op zoek naar een fotograaf voor het vastleggen van
de Boorebrulluft beej de Meule op zondag 12 juni. Dit betreft het
tweede deel van de dag van 17.00-22.00 uur.
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
Kun jij iets voor ons betekenen? Dan horen we dit graag! Reageren kan naar bb@demeulewiekers.nl
of door te bellen met 06 2733 8079.
Zin om op een andere manier te helpen? Meld je dan aan als ‘Sjeng’.
Door het scannen van de QR-code kom je bij het vrijwilligersformulier.
https://www.demeulewiekers.nl/inschrijven/

Mobiel: 06 – 3823 0621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 28-05-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

JUNI
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Ma
Za

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
20:
25:

Vrijgezellenfeest Boorebrulluft beej de Meule 19:00 uur
VC Trivia: buitentoernooi locatie America 10:00 uur
Boorebrulluft beej de Meule 13:30 - 22:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek bij het MFC 13:30 uur
KBO: busreis naar Duitsland 08:00 uur
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

JULI
Ma
Wo
Vr
Za
Ma
Wo
Zo
Ma
Di
Do
Za

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

AUGUSTUS
Ma
Vr
Ma
Di
Wo

01:
05:
08:
09:
10:

Za
Ma
Ma
Za

13:
15:
22:
27:

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

SEPTEMBER
Ma
Do
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Zo
Ma

05:
08:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur
11:
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
12:
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
13:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
14:
KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 13:00 uur
15:
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
18:
Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur
19:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
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Mededelingen KBO
Laatste oproep !!!!!!!!!
Voor het busuitstapje op woensdag 15 juni 2022 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Pak vandaag nog de telefoon of stuur een mail, want vol = vol.
Het zou toch jammer zijn als de bus vertrekt zonder jou !!!
Dit jaar gaan we met de bus naar de Duitse Eifel.
We vertrekken om 08.00 uur richting Zuid-Limburg, waar we om half tien een pitstop maken bij de
Wilhelminatoren in Vaals. Daar kunnen we genieten van koffie/thee en een stukje Limburgse vlaai.
Daarna vertrekken we met de bus voor een prachtige rondrit door de Eifel. Een deskundige gids zal ons
vergezellen en zal ons de mooiste plekken laten zien in het Nationaal Park de Eifel.
De route gaat naar de Rursee, de Obersee. Op de Obersee zullen we een boottocht maken en kunt u
vanaf het water genieten van de charme van het groene landschap.
Als lunch gebruiken we een originele Eifelplatte!
Na de lunch gaat de rondrit verder via schitterende natuur en rijden we door rustieke en typische
Eifeldorpjes. In het bekende toeristenplaatsje Monschau lassen we een pauze in.
Geplande terugkomsttijd in Meterik zal zijn om ongeveer 18.30 uur, waar we aan kunnen schuiven voor
een diner bij Ger en Irene Kleuskens.
De kosten bedragen € 65,00 per persoon. Inbegrepen zijn: busreis, koffie/thee en vlaai, boottocht met
lunch en het diner.

Opgeven kan nog tot maandag 06 juni 2022
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.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 20 juni vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 02, 09, 16, 23 en 30 juni 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 13 juni van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 14 juni organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht.
De fietstocht van 12 juli, wordt i.v.m. de jaarlijkse fietstocht verplaatst naar 19 juli.

De jaarlijkse fietstocht word gehouden op woensdag 13 juli, schrijf deze datum alvast in jullie agenda.
Groetjes, KBO Meterik.

Wist u……..
- dat we ook met Pinksteren op maandagavond ’t Krèntje maken.
- dat dit betekent dat kopij óók a.s. maandag vóór 19.00 uur binnen moet zijn.
- dat we iedereen oproepen om kopij aan te leveren zodat ‘t Krèntje elke
week de moeite waard blijft om te lezen en het echt een krantje voor en door
Meterik is.

4

Een uniek en eenmalig dorpsevenement:
Boorebrulluft beej de Meule
De Boorebrulluft beej de Meule is een uniek dorpsevenement. De
Boorebrulluft verschilt in alle opzichten met de Brulluft zoals we die vieren
tijdens carnaval in het MFC. We nodigen iedereen uit, oud en jong, om bij
deze speciale Brulluft aanwezig te zijn, want dit spektakel wil jij niet missen!
Het wordt een echte ‘beleving’ voor alle Brulluftsgasten, omdat de locatie van het schouwspel (de
trouwerij) en het feest erg bijzonder is. Het spel wordt opgevoerd in de buitenlucht met de Meule als decor.
Er zijn staanplaatsen en ook voldoende zitplaatsen.
Tijdens het schouwspel worden alle Brulluftsgasten, van jong tot oud,
meegenomen in de vroegere strijd tussen de Schaak en de Hei. Natuurlijk
ontbreken de vele bijnamen die in de loop der jaren gebruikt werden niet. De
jeugd laat ons zien dat het in Meterik nog altijd goed toeven is.
Zoals bij een Brulluft gebruikelijk is, worden ook nu alle gasten getrakteerd!
Niet alleen op een vrolijk (toneel)spel met mooie liedjes, maar ook op
lekkernijen (en hopelijk mooi weer). Het spel van de Brulluft zal ongeveer
anderhalf uur duren. Daarna is er gelegenheid om het gezelschap te
feliciteren.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Koop dan snel je toegangskaartje, want op = op!
Kaartjes voor 10 juni zijn te bestellen t/m woensdag 8 juni. Kaartjes voor 12 juni zijn (zolang de
voorraad strekt) te bestellen t/m maandag 6 juni. Bij de bruiloft op 12 juni is er geen dagkassa.
Kaarten bestel je door te mailen naar christiedeklijn12@gmail.com
Boorebrulluft zondag 12 juni van 13.30-22.00 uur
1. Volwassen Boorebrullluftsgast: € 7,50 (inclusief 2 consumptiebonnen)
2. Boorebrulluftsgast kids t/m 12 jaar: € 2,50
Vreejgezellefiëst vrijdag 10 juni van 19.00-00.00 uur
3. Vreejgezellefiëst op 10 juni € 5,00 (inclusief 2 consumptiebonnen)
Per bestelling wordt er € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Vermeld ook je naam en 06-nummer. Je ontvangt een Tikkie voor de betaling.
De bestelde toegangskaarten zijn af te halen op zaterdag 4 juni van 13.00-14.00 uur in de
Kapschuur beej de Meule.
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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 vierde deel
van het leven van Thei.
Thei is misdienaar geweest; in drie avonden leerde je welke handelingen
je moest doen bij de paters van de Heilige Familie. De pastoor was er
dan ook bij.
Thei is ook met de Stille Omgang mee gegaan. Met de trein vanuit Horst-Sevenum naar Amsterdam in de
jaren 50 - 60, de eerste zaterdag na 15 maart.
Vrienden van Thei op de basisschool: Tielen Wiel, Kelders Thei (Jenneskens) en Klaasens Gier. Later,
toen die jongens verkering hadden en Thei nog niet, kwam hij bij de volgende vriendengroep: Houben
Hay, Hay en Piet Steeghs, Giessen Jan (Jan Jenniskens van de hennen) en een poos met Hein van de
Bekerom.
Thei hoefde onverwacht niet in militaire dienst. Zijn broer Pierre was wel gekeurd om in dienst te gaan,
maar in dat jaar waren er voldoende soldaten en indien nodig werd die lichting alsnog opgeroepen. Jac
hoefde niet in dienst en Thei zou in militaire dienst gaan in Amersfoort bij de geneeskundige troepen. Het
was daags na zijn laatste schooldag en daarom ging hij niet een pilsje pakken met de klasgenoten, maar
toen hij thuis kwam, vertelden zijn ouders, dat ze bericht hadden gekregen dat hij niet in dienst hoefde.
Thei was nog graag met zijn klasgenoten een pilsje gaan drinken en vond het ook jammer dat hij niet in
dienst hoefde.
Het rijbewijs haalde Thei bij Con Peters; voor 10 gulden 10 lessen en je slaagde meestal de eerste keer.
De eerste auto van Thei was een blauwe Ford Taunus en met deze auto reed hij geregeld naar Posterholt.
Thei gaat graag op vakantie; dat deed hij vroeger op de fiets samen met Steehgs Hay, 3 dagen naar ZuidLimburg. Dan gingen ze naar tante Triena in Valkenburg, een zus van zijn moeder die getrouwd was met
Theo van de Voort uit Tienray, en ze mochten daar slapen. Een keer gingen ze in de hest (koren dat
rechtop gezet was) slapen, maar Thei en Hay mochten eigenlijk niet in de buitenlucht slapen. Ook fietsten
Hay en Thei geregeld naar Kapel in het Zandt in Roermond en met St Jozef 19 maart naar de Smakt, daar
gingen de mensen heen om te bidden voor als ze iets kwijt waren of een relatie wilden hebben, een vrijer
of meid te krijgen.
Er werd veel tijd besteed aan carnaval; met de buurt werd er begin jaren zestig een carnavalswagen op de
stal gebouwd. Samen deed de buurt dan mee met de optocht.
De eerste telefoon in Meterik was bij bakker Litjens en daarna kreeg de familie Verstappen een telefoon.
Thei kan zich herinneren dat er toen gezegd werd: “Jullie hebben ook een draadje uit de muur”, daar
konden de mensen aan zien dat je een telefoon had.
Bakker Litjens kwam vroeger met de wagen bij Thei thuis de boodschappen brengen, de bestelling en wat
nodig was. De kosten werden in een boekje opgeschreven en als je door de week boodschappen ging
halen in de winkel werd dat in het boekje (het bekkersbukske) erbij gezet. Op het einde van de maand
werd alles in een keer betaald.
De moeder van Thei bracht in een weckfles fruit naar de bakker zodat Jack Litjens, en later zoon Wim de
bakker, er vlaai van kon bakken. Thei en Jo kregen vroeger de broodkorsten voor de koeien van de bakker
voor 0,20 cent per kilo.
Bij Thei thuis kwam vroeger Rooijackers uit Blerick langs de deur om kleding te verkopen. Met zijn
plechtige communie had Thei een pakje met knikkerbroek van Rooijackers aan.
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MEDEDELINGEN
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdagmiddag 8 juni a.s., aanvang 14.00 uur in de zaal
van het MFC.

LAATSTE OPROEP
Als nieuwe leden (dames/heren) zich willen aanmelden (leeftijd vanaf 55 jaar) of huidige leden zich willen
afmelden voor de nieuwe competitie 2022-2023 die start in de 1e week van september of voor de PK
wedstrijden (onderlinge competitie) start medio augustus op de vrijdagmiddag, dan kan dit tot
UITERLIJK 8 JUNI 2022.
Voor opgave en info kan men terecht bij: Hay Versleijen (Email: hmg.versleijen@home.nl) of
Hay Hermans (Email: hayhermans@hetnet.nl)

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.
Let op!
Op 2e Pinksterdag maandag 6 juni is er geen Open Inloop en geen Eetpunt.
De Dorpsverbinders: Carli, Ria en Hennie
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Beste KBO-leden,
Hier wat extra informatie over de Boorebrulluft beej de Meule op zondag 12
juni 2022.
De Boorebrulluft verschilt in alle opzichten met de Brulluft zoals die tijdens carnaval wordt gevierd in het
MFC. Het spel wordt opgevoerd in de buitenlucht met de Meule als decor. Er zijn voldoende zitplaatsen.
Tijdens het schouwspel worden alle Brulluftsgasten, meegenomen in de vroegere strijd tussen de Schaak
en de Hei. Natuurlijk ontbreken de vele bijnamen die in de loop der jaren gebruikt werden niet. De jeugd
laat ons zien dat het in Meterik nog altijd goed toeven is.
Zoals bij een Brulluft gebruikelijk is, worden ook nu alle gasten getrakteerd! Niet alleen op een vrolijk
(toneel)spel met mooie liedjes, maar ook op lekkernijen (en hopelijk mooi weer). Het spel van de Brulluft
zal ongeveer anderhalf uur duren. Daarna is er gelegenheid om het gezelschap te feliciteren.
Ben je nieuwsgierig geworden? Koop dan snel je toegangskaartje, want op = op!
Kaartjes voor 12 juni zijn te bestellen t/m maandag 6 juni. Kaarten bestel je door te mailen naar
christiedeklijn12@gmail.com
Ontvangst 13.30 uur en aanvang Brulluft 14.11 uur.
Kosten toegangskaart € 7,50 (inclusief 2 consumptiebonnen).
Per bestelling wordt er € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Bestel een kaartje en kom gezellig naar de ‘Boorebrulluft bij de Meule’.
Heel veel plezier gewenst,
Groetjes KBO Meterik.
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SJO America-Meterik JO13-1 Kampioen!

Op zaterdag 28 mei stond er een topper tegen FCV-Venlo JO13-3 op het programma. Deze wedstrijd
stond in het teken van een eventueel kampioenschap voor beide teams. Na een spannende wedstrijd met
veel passie en inzet is door SJO America-Meterik JO13-1, met een dik verdiende 3-1 overwinning, het
kampioenschap binnengehaald!

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!!!
Begonia´s, petunia´s, vlijtig liesjes 12 stuks € 2,50,
Dahlia´s € 0,50
Geraniums ACTIE € 0,75
Hangpetunia´s € 0,50
Verder nog 50 soorten tegen bodemprijzen, op=op op=op

OPRUIMING OPRUIMING

KWEKERIJ DE LIFRA
Lorbaan 12A VEULEN.
Pas op: aangepaste openingstijden.
Ma t/m za 9:00 tot 16:00 uur
9

VORDERINGEN NIEUW SPORTPARK

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien wordt er hard gewerkt op het sportpark. De aanleg van het
kunstgrasveld is in volle gang en als alles goed gaat moet dit eind juni klaar zijn.
Zeer binnenkort wordt gestart met de sloop van het huidige clubgebouw. In week 24 zal er gestart worden
met de voorbereidingen voor de noodlocatie en de bouwplaatsinrichting. In week 27 zal gestart worden
met de sloop. En midden augustus zal er gestart worden met de bouw. In week 29 zal er een bijeenkomst
voor iedereen die geïnteresseerd is, worden gehouden door de aannemer, waarin hij de plannen zal
toelichten. Voor ons houdt het concreet in dat zondag 6 juni daadwerkelijk de laatste voetballers gebruik
zullen maken van de huidige kleedlokalen. Het nieuwe seizoen zullen we starten vanuit de noodlocatie.

Senioren
Uitslagen
Kronenberg 3 (zon)
TSC '04 1

RKSV Meterik 3 (zon)
RKSV Meterik 1

0-3
1-3

Programma
6 jun 13:00
6 jun 14:30
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vvVOS 2 (zon)
RKSV Meterik 1

RKSV Meterik 2 (zon)
Hegelsom 1

11

Nieuwbouw bij school vordert gestaag

12

Geboortebericht
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 4 juni, hoogfeest van Pinksteren, 19.00 uur
1. Jan Tielen (jaardienst)
Zaterdag 11 juni, hoogfeest Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur
1. Jan en Nellie Tacken - Thijssen
Zaterdag 25 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
04-06: Susan Baltussen
Theo v. Rens
11-06: Henny Jenniskens
Max v. Dieten
25-06: Henny Bergs
Theo v. Rens

Collectant
Jan Steeghs
Jeu Tacken
Jan Steeghs

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dankuwel!
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
Een hart van vuur,
een hart in vuur en vlam,
Liefde gegeven,
liefde ontvangen.
Wees een vuur voor een ander.
Zo wordt de wereld
één in vrede.
Een fijn, liefdevol en vredig Pinksteren gewenst
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