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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 4-06-2022 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 – 00.00 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 in 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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Hallo Kampgangers/sters
Gelukkig mogen we dit jaar alle coronaregels loslaten en kunnen we er een kamp van maken zoals
voorheen.
De volgende groepen gaan op gezamenlijk kamp: ‘de Doeve’, ‘de Koekebakkers’, ‘de Duvelkes’,
‘de Kwaakers’ en de ‘Stoale neuze’.
Het kamp vindt plaats van zondag 24 juli tot en met
zaterdag 30 juli.
‘De Sloopkogels’ en ‘Miëterikse ellende’ gaan samen op
kamp.
Zij gaan van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag
06 augustus.
‘Broodje ei met ui’ gaat op eindkamp van maandag
25 juli tot en met vrijdag 29 juli.
Wij hopen dat jullie er veel zin in hebben, wij wel.
Afgelopen week en aankomende week zullen de leden die zich op hebben gegeven de kampkrant en
kampverklaring mee naar huis krijgen. Hierin staat alles vermeld wat van belang is voor het kamp.
Mochten er, na het lezen van de kampkrant nog vragen zijn, kun je contact opnemen met de leiding.
Groetjes, de kampcommissie.

Koken met ’t Krèntje

Visgoulash

Ingrediënten:
400 g koolvis- of kabeljauwfilets
1 gele paprika
2 el citroensap
1 tl paprikapoeder
100 g ontbijtspek
peper, zout
1 ui
1 blikje tomatenblokjes (400 g)
1 groene paprika
1 dl slagroom of crème fraiche

Bereiding:
Verdeel de visfilets in stukken. Besprenkel ze met citroensap.
Snijd het spek in reepjes. Bak het spek zachtjes uit, schep dit uit de pan en zet het terzijde.
Bak de vis ca. 4 minuten in het spekvet. Haal de visstukken uit de pan.
Pel de ui en snipper deze.
Halveer de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en de zaadjes. Snijd het vruchtvlees in blokjes.
Voeg de ui en paprika met paprikapoeder aan het bakvet toe en fruit dit mengsel in 4 minuten.
Meng de tomatenblokjes met het vocht erdoor.
Verwarm het geheel en voeg de vis toe. Maak de goulash af met slagroom of crème fraiche.
Bestrooi het gerecht met de spekreepjes.
Lekker met pasta.
Smakelijk eten!
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Dorpsraadvergadering donderdag 22 juni 2022
Donderdag 22 juni a.s. om 19.30 uur vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats. Deze zal
plaatsvinden in de foyer van MFC De Meulewiek.
Op de agenda staan onder andere de feestelijke opening van het centrum en de ontwikkeling van het
oude trafohuisje.
OJC Knor is uitgenodigd om met de Dorpsraad het gesprek aan te gaan over hun activiteiten, eventuele
knelpunten die ze ervaren en wat de Dorpsraad voor hen zou kunnen betekenen.
Verder komt 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.
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Mededelingen KBO
Voor degenen die met de bus naar Duitsland meegaan
aanstaande woensdag 15 juni: bijeenkomst om 07.45 uur bij het MFC, zodat we om 08.00 uur
kunnen vertrekken.
Nog even het programma voor aanstaande woensdag:
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 en 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 weer kunnen aanschuiven
voor het diner bij Ger en Irene Kleuskens.
Tot woensdagmorgen 07.45 uur bij de bus.

Jaarlijkse fietstocht woensdag 13 juli
Zoals voorgaande jaren hebben Jan en Truus Steeghs weer een verrassingsfietstocht uitgestippeld, met
een paar fijne en interessante stops.
“Waar we heen gaan en wat we met zijn allen te zien krijgen, blijft een verrassing”, aldus Jan.
De kosten zijn € 20,00 inclusief entree, koffie/thee en vlaai, excursie en een lunch en natuurlijk veel
fietsplezier. We vertrekken om 09.00 uur bij het MFC.
Opgeven kan vanaf nu t/m zondag 03 juli 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.

Ledenwerving
We hebben de afgelopen dagen bij verschillende 60-plussers wervingsmateriaal in hun bus gedaan om ze
te vragen eventueel lid te worden van de KBO Meterik.
De 60-plussers worden ook nog persoonlijk benaderd door de bestuursleden.

Wat organiseert de KBO
Er worden veel excursies, thema-, kaart-, knutsel-, wandel-, fiets- en kienmiddagen georganiseerd, maar
ook een jaarlijkse busreis en een gezellige feestavond.
Vergeet niet het maandelijkse magazine van de KBO dat zorgt voor heel veel leesplezier.
De hoogte van de contributie is € 22,50 per jaar, aanmelden kan bij de secretaris.
Welkom bij de club ………

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 20 juni vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 09, 16, 23 en 30 juni, 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 verplaats naar 19 juli 2022.

Groetjes, KBO Meterik.
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Dit jaar geen inzameling van taxussnoeisel
Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart en ziel in voor de strijd tegen kanker. Na veel rekenwerk
en overleg heeft de stichting moeten besluiten de inzameling een jaartje over te slaan. De kosten voor het
inzamelen en verwerken van het snoeisel zijn op dit moment te hoog. Daarbij komt dat de bedrijven die het
snoeisel verwerken door corona om de haverklap stil liggen en hierdoor kunnen zij geen nieuw snoeisel
aannemen.

Taxusinzameling start in 2023 weer op
Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer zal starten doet het toch pijn een jaar te moeten overslaan.
“Wij vinden het erg vervelend dit nieuws te moeten brengen. Zeker voor de mensen die ons al jaren
steunen en hun snoeisel altijd met de grootste zorg aanbieden.” Zo vertelt Werner Toonen, coördinator
van Stichting Taxus Taxi. “Aan deze mensen willen wij meegeven dat wij in 2023 zeker weer van de partij
zullen zijn. De inzameling mag dan één jaartje overslaan, maar de strijd tegen kanker wordt onverminderd
doorgezet.”
Stichting Taxus Taxi haalt al sinds 2008 taxussnoeisel gratis bij mensen aan huis op. Jaarlijks nemen
tienduizenden mensen deel aan de taxusinzameling om zo hun steentje bij te kunnen dragen in de strijd
tegen kanker. Nadat het snoeisel is opgehaald wordt het taxusgroen afgeleverd bij een kruidendrogerij die
het snoeisel droogt en gereed maakt voor transport naar het buitenland.
Dit laatste is onder andere waardoor er dit jaar een kink in de kabel zit. Voor het drogen van het wonder
groen is veel energie, waaronder gas nodig. De prijzen voor energie zijn het afgelopen jaar zo explosief
gestegen dat het drogen vele malen duurder is geworden. Maar ook andere kosten, zoals die voor
transport, zijn enorm gestegen. Dit maakt het voor de stichting dit jaar niet haalbaar de inzameling op te
zetten. Naast de gestegen kosten zijn ook de problemen in China van invloed op de inzameling. “Nadat
het taxussnoeisel is gedroogd gaat het voor extractie van de werkzame stof naar onder andere China.
Doordat fabrieken daar voor lange periodes stil liggen is de mogelijkheid om te extraheren zeer beperkt op
het moment. Dit zorgt ervoor dat de fabrieken de nieuwe aanvoer van het snoeisel simpelweg niet kwijt
kunnen.”
Jaarlijks vraagt Stichting Taxus Taxi haar donateurs om een donatie in de vorm van taxussnoeisel. In 2022
gaat dat helaas niet. Desondanks kan de stichting een donatie harder gebruiken dan ooit. “Dat wij niet
inzamelen scheelt aanzienlijk in de kosten, maar een stukje hiervan blijft toch doorlopen. Om te
waarborgen dat wij volgend jaar weer kunnen starten is een kleine financiële bijdragen dan ook meer dan
welkom” Een donatie kan gedaan worden via www.taxustaxi.nl

Voor 2022 voldoende voorraad
Een belangrijk punt dat door de stichting wordt aangehaald is dat er op dit moment nog voldoende
medicijn voorradig is. Er ligt altijd een bepaalde voorraad van het medicijn dat gewonnen wordt uit het
taxussnoeisel opgeslagen. Dat er in 2022 geen inzameling plaats vindt heeft geen effect voor de mensen
die het medicijn nodig hebben. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de inzameling in 2023 gewoon plaats zal
moeten en plaats gaat vinden. De voorraad is natuurlijk niet oneindig.

Juni,
regen is Gods zegen,
komt de zonneschijn erbij,
dan maakt hij boer en stadslui blij.
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Bijna getrouwd… en ze leven nog lang én gelukkig?!
Op vrijdag 10 juni is de fiësttent vanaf 19.00 uur geopend en zal het
Vreejgezellefiëst van Boorebroedspaar Nard & June worden gevierd tot 00.00
uur.
De avond begint met een akoestisch optreden van de ‘Vreejgezellig band’ bestaande uit onze
Miëterikse artiesten Guus Jacobs, Koen Muijsers, Ruud Ramaekers, Thijs Mooren en Thijs Bouten.
Vervolgens gaan de voetjes van de vloer en wordt er gedanst op de muziek van DJ-duo Hôrspower.
’t Broedspaar gaat deze avond nog één keer helemaal los met de hele fiësttent, voordat ze in de
onecht worden verbonden én hun wittebroodsweken ingaan.
Leven ze nog lang én gelukkig?!
Alle huwelijkstips en -wensen zijn welkom voor ons jonge stel. Jij laat deze achter in de vorm van een
videoboodschap en/of foto, zodat het Broedspaar verzekerd is van een succesvol én lang en gelukkig
huwelijk.
Tussendoor leren we het Broedspaar nog iets beter kennen. Al hun geheimen en ‘ins en outs’
passeren de revue. Ben jij voor Team Bruid of Team Bruidegom?
Natuurlijk ontbreekt een ‘late night snack’ niet. Tijdens deze avond kun je jouw ‘lekkere trek’ stillen met
een speciaal verkrijgbaar ‘Bruëdje Irene’.
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de dagkassa: € 5,00 inclusief 2 consumptiebonnen

Boorebrulluft beej de Meule
Op zondag heten we alle Brulloftsgasten vanaf 13.30 uur van harte welkom bij de trouwerij. Om
14.11 uur start het Brulluftsverhaal beej de Meule.
Hangt jouw mooie Boorebrulluft feestkledij al gewassen en gestreken klaar?!
Want de dresscode = Boorebrulluft.
Na het toneelspel is er gelegenheid om het gezelschap te feliciteren én vervolgens barst het feest los
in de fiësttent. Tot dan!
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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 vijfde deel van het leven
van Thei.
Thei vertelt dat op hun boerderij de watertank klaar gemaakt werd om te
sproeien tegen het onkruid. Toen Van Drunes Jan (Janssen) langs kwam spatte de ijzeren bol uiteen en
spatte op dat moment bij Jan in het gezicht. Gelukkig is de wond goed genezen. Toen Mie Janssen
kinderen kreeg is Mia Verstappen bij Van Drunes Jan en Mie gaan werken.
Thei en Jo trouwden op 5 januari 1965. Samen gingen ze bij de
ouders van Jo inwonen. De bruiloft werd gevierd in de bondszaal,
‘De Meulewiek’. Zowel Jo als Thei kreeg een oude Ferguson tractor
mee die ze samen ingeruild hebben voor een STEYR tractor bij
Coenders in Lottum. Jaren later werd er bij Coenders een groene
John Deere gekocht, die na vele jaren doorverkocht werd aan Jan van
Kleuskens Sjeng. Thei kocht een nieuwe John Deere, een maatje
groter. Ook kreeg Thei bij het huwelijk koeien mee, zoals Marie 5,
waar Jo en Thei nog menige prijs mee gewonnen hebben. Verder
kregen ze ook jongvee mee en van Jo haar familie varkens en koeien.
Op de foto hieronder: koeien melken v.l.n.r. Mia, Thei, Jac en Pierre
Verstappen

Eerst werden de koeien met de hand
gemolken; de melk werd vanuit de emmer
in de zeef met filter gedaan die bovenop de
tuit stond. Daarna kregen ze een Falco
melkmachine. De melkmachine werd aan
de uiers van de koe gehangen en dan liep
vanuit de slang de melk in een tuit met
zeef; er stonden dan 2 tuiten op een kar.
Deze kar stond achter de koeien.
Thei was vroeger bang voor onweer en als hij dan bij Martens Ger de koeien moest melken (waar nu Peter
Bergs woont) ging Thei daar altijd schuilen. De melktuiten werden door Weijs uit America opgehaald en
naar de melkfabriek gebracht in Meterik.
Thei heeft ook Blonde d'Aquitaine koeien gehad. Daar ging hij mee naar de keuring en won er geregeld
prijzen mee. Hij kijkt met plezier terug op de periode dat hij samen met zijn broer Pierre naar de keuringen
ging; het was een mooie tijd.
Thei was ook lid van de fokvereniging; daar werd geschat wat
de koeien waard waren.
Lei Verheijen was de voorzitter, Tieskes (Bos) Wiel was
secretaris, een taak die Teng van Dijk later over nam. Gieres
(Jenniskens) Jac was ook lid.
Het schetsen van het vee werd thuis op de boerderij gedaan.
Er werden in het dorp ook fokdagen georganiseerd, wie de
beste koe had.
Zondags na de hoogmis liepen alle boeren in een soort
processie naar de melkfabriek en mochten dan het melkgeld
gaan halen. Louis Tacken was directeur van de melkfabriek
en betaalde de boeren het melkgeld uit.
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Geef je op voor ‘De Slaag um de Meule’!
Wie is, in teams van 6, het sterkste, de
snelste en slimste van ’t dörp?
Op vrijdagavond 8 juli 2022 wordt er op het kermisterrein een nieuw evenement georganiseerd:

De Slaag um de Meule!
In teams van 6 tegen 6 zullen vanaf 19.00 uur verschillende spellen op en rondom het kermisterrein
worden gespeeld. Behendigheid, (muzikale) kennis en (een beetje) sportiviteit komen hierbij kijken. De
beste teams spelen in het spannende eindspel om de felbegeerde bokaal!
We krijgen veel vragen over de fysieke intensiteit van de spellen. De spellen zijn voor iedereen
toegankelijk en sportkleding is niet nodig. Mocht je hier nog over twijfelen, dan vraag het ons gerust.
Wil je meedoen? Stuur een mail naar slaagumdemeule@gmail.com en vermeld hierbij jouw
teamnaam, teamcaptain en aantal personen. Een team bestaat uit 5 tot 8 personen.
Daarnaast is deze avond niet alleen leuk voor de deelnemers, ook aan de bezoekers is gedacht! De
spellen zijn vermakelijk om te kijken en de avond wordt muzikaal begeleid door joekskapel Mekkeluk Zât.
Hopelijk tot dan!
Organisatie Kermis Meterik

PS: De Miëterikse Kwis wordt een eigen evenement.
Voortaan 4 weken na carnaval.
De volgende editie is 17 maart 2023!!

Wij zijn op zoek naar een medewerker op ons bedrijf gedurende de maanden juli en
augustus voor:
• laden en lossen vrachtauto’s
• laden zand en grind
• kleine reparaties en klusjes in de werkplaats
• wassen van vrachtauto’s en containers
Kun je in juli en augustus niet alle weken? In overleg kunnen we een aantal weken
afspreken.
Voor meer informatie: Marleen van Leendert: 06-2156 3440
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SENIOREN
Uitslagen
RKSV Meterik 1

vvVOS 2 (zon)
Hegelsom 1 2 - 1

RKSV Meterik 2 (zon) 0 - 2

Meterik wint van kampioen Hegelsom en begint met goed gevoel aan de nacompetitie.
Op maandag 6 juni won Meterik zijn thuiswedstrijd met 2 - 1 van Hegelsom. De vele toeschouwers hebben
genoten van een spannende, sfeervolle en sportieve derby.
Meterik startte prima en al na 8 minuten scoorde Bart Houben met een prachtige vrije trap in de kruising
de 1 - 0. Vervolgens gaf Meterik te veel ruimte aan de tegenstander en kreeg Hegelsom daardoor een
aantal kansen. Maar Meterik keeper Luuk Haenen voorkwam bij een scrimmage op miraculeuze wijze de
gelijkmaker. In de slotfase van de eerste helft trok Meterik het initiatief naar zich toe en zette met goed
combinatievoetbal de tegenstander onder druk.
Na de thee lieten de groen-witten zich afbluffen en ditmaal maakte Hegelsom wel goed gebruik van de
geboden ruimte. Danny Bongers scoorde al na een paar minuten de 1 - 1. Meterik keeper Luuk Haenen
was vervolgens de ‘grote’ sta in de weg en voorkwam voor zijn team nog meer tegentreffers. Door de vele
wissels en de stevige wind werd het spelbeeld steeds rommeliger. Na een uur kreeg Meterik toch weer
meer greep op de wedstrijd en het was Piet Steeghs die na een prima assist van Dré Peeters heel
beheerst vanaf de zestien de 2 - 1 binnen schoot. Hegelsom schoot in de slotfase nog een keer op de
bovenkant lat. De groen-witten hielden de gelederen verder goed gesloten. Het zoet van deze overwinning
na een nu al geslaagd seizoen smaakt extra goed; “Wij zijn klaar voor de nacompetitie“, zo gaf trainer Paul
Heldens na de wedstrijd aan.

Nacompetitie
Meterik 1 heeft vorige week de periodetitel behaald.
Dankzij dit resultaat gaan we komende zondag beginnen aan de nacompetitie om promotie naar de derde
klasse.
Hierin spelen we een thuiswedstrijd tegen SPV 1 (Vlierden).
Kom ook dan weer onze mannen aanmoedigen!
Voor deze wedstrijd zijn door de KNVB enkele regels opgesteld. Eén daarvan is dat de opbrengst van de
entreegelden verdeeld moet worden onder beide clubs.
Vandaar dat voor deze wedstrijd iedereen, dus ook de eigen leden, entree zullen moeten betalen.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 11 juni, hoogfeest Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur
Jan en Nellie Tacken - Thijssen
Zaterdag 25 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur
Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans
Zaterdag 9 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur
Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
11-06: Henny Jenniskens
Max v. Dieten
25-06: Henny Bergs
Theo v. Rens
09-07: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077 398 1416
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl

14

15

16

