
 

  
 
 
 
 

 

Zondagavond 19 juni  

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 11 
Nummer 25 

 
23 juni 2022 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

2 

PAARDENSPORTVERENIGING  
 
                                St. JORIS 
 
                      METERIK 
 
 
 
 
 
Afgelopen zondag werd in Leunen een selectiewedstrijd verreden voor de dressuurruiters. 
 
Met een mooie score van 203,5 punten wist Fleur Hermans - van Rengs daar een fraaie eerste 
plaats te bemachtigen in de klasse M2. 
 
Fleur van harte gefeliciteerd. 

 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben. 

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2022 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2022 

1 pagina € 27,50 
achterpagina (kleur)                € 40,00 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
½ achterpagina (kleur)            € 25,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 16-06-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

JUNI 

Za 25: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 30: Concordia: concert fanfare 20:00 - 21:30 uur 
   

JULI   

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

AUGUSTUS  

Ma 01: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 05: KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 10: - KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 10:00 uur 
Za 13: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Ma 22: Dorpsverbinders: open inloop in MFC 13:30 - 16:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 08: - KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Zo 11: JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur 
Ma 12: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
 12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023 
Di 13: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 14: KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 13:00 uur 
Do 15: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Zo 18: Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje 
Za 24: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

OKTOBER  

Ma 03: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 05: KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie aanstaande zaterdag  
 
 
 

Aankomende zaterdag 25 juni komen we oud papier ophalen.  

 
Deze week is groep 2 aan de beurt. Dit zijn: Paul Hoeijmakers, Julia Schoeber (i.p.v. Paul Vissers), 
Charlotte Blok (i.p.v. Bram Jacobs) en Bernard Jenniskens (vervanger?). 
 
We starten om 14:00 uur, dus zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen  
 
 
Jaarlijkse fietstocht woensdag 13 juli 2022. 
 
Zoals voorgaande jaren hebben Jan en Truus Steeghs weer een verrassingsfietstocht uitgestippeld met 
een paar fijne en interessante stops. Jan en Truus kennende wordt het weer een leuke en gezellige  
fietstocht. 
 
De kosten zijn € 20,00 p.p. inclusief entree, koffie/thee met vlaai, de lunch en een excursie naar ??.  
We vertrekken om 09.00 uur bij het MFC; zorg dat je op tijd bent en vergeet niet je veiligheidshesje aan te 
doen.  
 
Stel niet te lang uit om je op te geven; dat 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. 
Laten we er met zijn allen, ook nu weer, een mooie fietsdag van maken. 

 
Agenda: 
Wandelen   Maandag 04 juli en 18 juli  vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten       Donderdagmiddag  23 en 30 juni 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen         Maandag 11 juli van 14.00 uur t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
                     Deze kienmiddag gaat gewoon door ook i.v.m. de Meterikse kermis. 

              Fietsen         Dinsdag 19 juli organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht. 
                                    Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

                    
Groetjes, KBO Meterik. 
   
 
 
24 juni Sint Jan: weerspreuken 
 
 Als het regent op Sint Jan, regent het veertien dagen lang. 
 
Wanneer Johannes is geboren, ’t lengen der dagen is verloren. 
 
Met Sint Jan nieuwe aardappelen in de pan. 
 
Voor Sint Jan moet men om regen smeken, daarna regent het vele weken. 

 



 

5 

Geslaagd vmbo basis en kader Dendroncollege (1e tijdvak) 

vmbo basis 

Merel Aerts   

Karlijn van Asten 

vmbo kader 

Roel Litjens    

Nina Vervuurt    

 

Yuverta Horst 

Geslaagd vmbo Kader/Basis  

Sven Pubben 
 
Mats Reijnders 
 
Alle geslaagden:  
van harte proficiat met het behaalde resultaat  
en veel succes in de toekomst! 
 
 
(Hierboven alle geslaagden uit Meterik die toestemming 
hebben gegeven voor publicatie.) 
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Verslag dorpsraadvergadering 16 juni jl. 

 
OJC Knor was helaas niet in de gelegenheid aanwezig te zijn in het kader van ‘In gesprek met…’.  
 

Trafohuisje 

Voor het oude trafohuisje bij de kerk is een mooi ontwerp gemaakt, het werd gepresenteerd door 
Christian Keijsers en Mirjam Plomp van Heemkunde Meterik. Het idee is om ramen in het trafohuisje 
aan te brengen om een doorkijk te realiseren. In de vitrine kunnen bijvoorbeeld wisselende stukken of 
presentaties tentoongesteld worden. De precieze invulling moet nog nader worden bepaald (volg de 
berichten hierover).  
 

De werkgroep Openbare Ruimte meldt dat er een initiatief van Vakgarage Maashorst is om een 

ooievaarsnest in Donksweide te plaatsen en te beheren waarbij een nestcamera wordt geplaatst. Dit 
zal worden uitgewerkt en naar verwachting in het najaar worden gerealiseerd. 
 

De werkgroep Verkeer heeft de resultaten van snelheidsmetingen van de gemeente toegestuurd 

gekregen. Er zal een gesprek met de gemeente worden gepland.  
 

De werkgroep Duurzaam Meterik neemt deel aan de Greune Mèrt in Horst op zondag 26 juni.  

 
Ben je geïnteresseerd en benieuwd of de Dorpsraad of één van de werkgroepen iets voor je is? Je 
bent altijd welkom om eens een vergadering of activiteit bij te wonen. 
 
Mocht je een vraag of opmerking hebben, waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de 
volgende vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. 
 

Werkgroep Duurzaam Meterik staat op de Greune Mèrt Horst 
Als werkgroep Duurzaam Meterik hebben we diverse activiteiten om je te helpen bij het verduurzamen van 
je huis.  
 
Wil je weten wat we doen en wat we voor je kunnen betekenen, bezoek dan onze stand op de Greune 
Mèrt Horst op 26 juni a.s. van 11 uur tot 17 uur. 
 
Tot dan! 
 
 
 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
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Concert Concordia Meterik 
 
 

 
Op donderdagavond 30 juni om 20.00 uur staat in MFC de Meulewiek in Meterik de koffie klaar. 

Iedereen is dan van harte uitgenodigd om te komen genieten van een uur lang pure fanfaremuziek.  
 
Er worden een aantal echte fanfarewerken uitgevoerd. Het is muziek met een verhaal die voor iedereen 
interessant en toegankelijk is om naar te luisteren.  
Het programma is zeer divers, van een Ierse dans tot een Spaanse passodoble. 
De toegang is overigens gratis. 
 
Na dit concert gaat de muziekvereniging starten met de muzikale voorbereiding op Amissa in dit najaar. 
De muzikanten hebben erg veel zin om aan dit programma te gaan werken, zodat we in november een 
mooie voorstelling op de planken kunnen brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep aan alle inwoners van Meterik 
en omgeving 
 
 
 
Muziekvereniging Concordia gaat in november 2022 een nieuwe muzikale uitdaging aan om na het 
succesvolle Sagas in 2015 een nieuwe productie op te zetten, genaamd: Amissa. 
De uitvoeringen vinden plaats in de kerk te Meterik en zijn gepland op 24 tot en met 27 november van dit 
jaar.   
 
Onze regisseur, Roel Verheggen, is nog op zoek naar figuranten. Het gaat om  mannen, vrouwen en 
kinderen die het leuk vinden om met muzikanten, dansers en zangers samen te werken om van Amissa 
een onvergetelijke  muzikale ervaring te maken. 
 
Wil je samen met ons de uitdaging aangaan en ben je op de onderstaande datums beschikbaar, meld je 
dan aan via mailadres mvconcordiameterik@gmail.com. Ook voor vragen kun je terecht op dit mailadres. 
 
De uitvoeringen zijn van 24 tot en met 27 november. 
Doorlooprepetities staan gepland op 18 september, 30 oktober en 13 november. 
 
Wij horen graag van je!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep Amissa  

mailto:mvconcordiameterik@gmail.com
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Wandeldriedaagse 
 
 
 

 
Afgelopen weekend was het dan zover. Na twee jaar afwezigheid ging de wandeldriedaagse weer van 
start! 
Onze basisschool Onder de Wieken was weer goed vertegenwoordigd. 
Ondanks de hitte hebben de kinderen en de begeleiders drie dagen lang 5 km, 10 km of 15 km gelopen. 
En dat het toppers zijn is weer gebleken! 
 
Groep 8 heeft de 1ste prijs behaald op de 15 km.  
 
Groep 5/6 heeft de 4de plaats behaald op de 10 km. 
 
En ondanks dat het voor de kinderen in de onderbouw de eerste keer was dat ze meededen, heeft de 
jongensgroep de 2de prijs op de 5 km binnen weten te slepen. 
 
Alsof dit niet genoeg was hebben alle groepen samen de wisselbeker gewonnen! 
 
En het belangrijkste, iedereen heeft met plezier meegelopen en genoten. 
Wat een toppers wonen er toch in Meterik! 
 
Petra Schoeber en Nancy Baltussen 
Ouderraad Meterik 
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Jaarlijkse busuitstapje naar de 

Eifel 15 juni j.l. 
 

 
Om 07.45 uur zaten er al 54 leden in de bus, nog eentje misten we: Piet Colbers. 
Op de kerkklok was het al 08.03 uur en ja hoor, daar kwam Piet eindelijk aangefietst. Nou waren we 
compleet zodat we konden vertrekken. Maar de bus had er weinig zin in, hij startte niet meer. Na wat 
telefoontjes met de garage kreeg onze chauffeuse Luci de bus weer aan de praat. 
 
We reden via Weert naar onze eerste 
pitstop ‘De Wilhelminatoren’ in Vaals bij het 
Drielandenpunt. Wist u dat 100 jaar geleden 
daar het vierlandenpunt was? ‘Neutraal 
Moresnet’ was toen een zelfstandig land.      
 
In het restaurant bij de Wilhelminatoren 
stonden de koffie/thee en een vers stukje 
abrikozenvlaai met slagroom al op ons te 
wachten, heerlijk. 
 
Nu nog even een plasje plegen en dan hup 
de bus weer in.   
 
Buiten stond de gids al te wachten; hij zou 
ons gaan begeleiden door o.a. de regio en 
de stad  Aachen, en natuurlijk zal hij ons 
veel kunnen vertellen over het prachtig landschap van de Eifel. Als de gids begon te vertellen was het 
opvallend stil in de bus, vol aandacht werd er naar hem geluisterd. 
 
Onze bustocht ging verder door de prachtige natuur van de Eifel, er zaten veel haarspeldbochten en 
smalle slingerwegen op onze route. Voor Luci geen enkel probleem, echt een goede chauffeuse. 
 
Na anderhalf uur door de Eifel gereden te hebben, kwamen we aan bij de rondvaartboot bij ‘Obersee’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kapitein van de rondvaartboot vertelde ons alles over de geschiedenis en alles wat we onderweg te 
zien kregen. Het was echt een schitterende omgeving en ook zijn uitleg was duidelijk en goed te verstaan. 
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Nadat de rondvaartboot had aangelegd, stapten we weer in de bus en reden we naar onze lunchplaats.  
De tafels waren goede gevuld met div. broodjes, vlees, kaas droogworst en koude schotel. Helaas voor 

sommigen geen hagelslag of jam (marmelade). 

 
Na de Lunch reden we verder door het prachtige natuurgebied van de Eifel richting het plaatsje 
Monschau. Daar kregen we anderhalf uur de tijd om Monschau te gaan bezoeken. De meeste leden 
hadden meer behoefte aan een lekker ijskoud biertje of hadden trek in een ijsje. 
Dat was ook wel begrijpelijk, de airco werkte niet goed, buiten 28 graden en in de bus 25 graden.  
Jammer maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
Tegen half vijf reden we verder door de Eifel richting Wilhelminatoren, waar we afscheid namen van de 
gids. Onze voorzitter Jan Steeghs bedankte de gids, hij gaf hem als dank van de KBO een envelop  
(hopelijk met inhoud), grapje Jan! 
 
De reis ging nu door ons prachtige Limburg richting 
het mooiste plaatsje van Noord - Limburg ‘Meterik’. 
 
Daar namen we afscheid van onze top chauffeuse 
Luci, en ook zij kreeg een envelop van de KBO. 
 
Het warm en koud buffet werd weer, zoals 
voorgaande jaren, geregeld door Irene en Ger 
Kleuskens. 
Het buffet werd nu niet bij Kleuskens, maar in de 
foyer van het MFC klaargezet, waar Wiel Tacken al 
klaar stond om een lekker koel glas bier te tappen.  
 
Wiel, Ger, Irene en Leen Wijnands, allemaal 
hartstikke bedankt. 
 
Nadat we het toetje gegeten hadden, bleven er toch 
nog heel wat leden gezellig naborrelen. Het was een 
schitterend busuitstapje. Wat is de natuur toch mooi. 
 
Alle leden die mee zijn gegaan, bedankt voor de 
gezelligheid. 
 
Bestuur KBO. 
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Jubilarissen vrijwilligerszorg Proteion Welzijn 

in het zonnetje. 
 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is, was er ook dit jaar een uitstapje met de vrijwilligers van Proteion Welzijn 
Horst aan de Maas. 
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun enthousiaste inzet was er een bijeenkomst georganiseerd in de 
schitterende theetuin ‘De Roode Vennen’ in Broekhuizen. 
Eindelijk na ruim 2 jaar, i.v.m. de coronapandemie, konden vrijwilligers, contactpersonen en de coördinator 
vrijwilligerszorg elkaar ontmoeten. 
Er werd enthousiast bijgepraat onder het genot van een hapje en een drankje.  
Na zo’n lange tijd was er veel te vertellen! 
 
Jubilarissen 
Een extra feestelijk onderdeel van deze middag was de huldiging van de diverse jubilarissen. Dit jaar 
konden 16 jubilarissen in het zonnetje worden gezet! 
Er zijn vrijwilligers die al 5 of 10 jaar iedere week iemand bezoeken die daar behoefte aan heeft. 
De jubilarissen werden persoonlijk toegesproken door hun contactpersoon en ontvingen een mooi boeket 
bloemen en een kleine attentie. De vrijwilligers (ook uit Meterik) bezoeken wekelijks mensen die daar 
behoefte aan hebben, maken samen een wandeling, drinken een kopje koffie en hebben zo wat extra 
aandacht voor hun medemens. Dit doen zij vaak naast hun andere drukke werkzaamheden, wat het extra 
bijzonder maakt. Chapeau!! Vrijwilligers maken het verschil! 
Onder de jubilarissen waren ook 2 vrijwillige contactpersonen. Zij zorgen voor de koppeling van hulpvrager 
met een geschikte vrijwilliger en blijven met beiden in contact. Een hele belangrijke schakel binnen de 
vrijwilligerszorg. Al met al een geslaagde middag voor iedereen. 
 

 
 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’  
 

en Open Inloop 
 

 
Het volgende Eetpunt is op maandag 4 juli, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd.  
U kunt zich opgeven t/m donderdag 30 juni bij de Dorpsverbinders, tel. 06-3823 0621 of 
dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 u, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 u tot 16.00. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.  
Kosten vervoer € 1,00 per enkele rit. 
 
Miëterikse kermis voor de ouderen 
De Miëterikse kermis komt er weer aan, het tweede weekend van juli is het zover. 
De organisatie heeft  weer een prachtig kermisprogramma in elkaar gezet en daarbij  aan jong en oud 
gedacht. 
 
Kermismaandag 11 juli zal er een ochtend voor de ouderen georganiseerd worden. 
Onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai kan men luisteren naar een buut en leuke muziek. 
De ochtend zal in de kermistent plaatsvinden en is van 10.00 – 12.30 uur. 
Let op! De open inloop is op 11 juli gesloten. 
De Dorpsverbinders Carli, Ria en Hennie 

 
                                                                       
Vrijdag 24 juni feest van St. Jan 
Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de 
Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het Midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa 
wordt gevierd. 
Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot 
vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje 
hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld. 
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Laatste Blog – Boorebroedspaar 

 

 
 
 

Vreejgezellefiëst   

We wisten van tevoren vrij weinig over deze avond, alles is goed geheim gehouden. We werden om 
18.30 uur opgehaald door het gezelschap. We kregen motorcross-overalls aan en een stokpaard in de 
handen geduwd en vertrokken naar de molen. En wauw, wat zag het er daar schitterend uit! Iedereen 
die daaraan heeft meegelopen, onze complimenten. 
 
Het optreden van de band was erg geslaagd. Daarna kwam er een quiz met grappige vragen over ons 
leven. De gasten wisten veel juiste antwoorden te geven, met prachtige foto’s erbij. Hierna is er een 
gezellig feestje gevierd en dat was een goede voorbereiding op de bruiloft. Als afsluiting hebben we 
deze avond een lekker eitje gegeten bij ons thuis. 
 

Boorebrulluft 

We hebben weken geoefend om er een mooie trouwerij van te maken. Toen kwam dan eindelijk echt 
de dag van de bruiloft. Het bruidje werd in de ochtend al meteen verwend door een vriendin die ervoor 
zorgde dat ze er stralend uitzag. De bruidegom had natuurlijk wat minder tijd nodig om zich klaar te 
maken.  
Toen we bij de molen aankwamen was er nog meer versierd dan vrijdag en alles was op en top 
geregeld! We hebben geluncht met het gezelschap, de aanhang en het comité.  
Toen was het moment eindelijk daar… het terrein liep langzaam vol en het spel kon beginnen. Met de 
zenuwen ging het gelukkig goed, waardoor het spel soepel verliep.  
Na de receptie kon het feest eindelijk beginnen. De locatie én het weer hebben ervoor gezorgd dat het 
een prachtig feest werd! Jong en oud was flink aan het dansen, zingen en springen. Met leuke 
nummers en optredens was het feest compleet. We hebben afgesloten met Spik & Span en die deden 
er nog een schepje bovenop. Wat een feest!  
Toen het feest was afgelopen, zijn we met een aantal nog even binnengeglipt bij café Kleuskens, waar 
we met open armen werden ontvangen om nog even verder te feesten.  
 
We willen iedereen enorm bedanken die zich heeft ingezet voor de Boorebrulluft 2022 beej de Meule. 
We zijn heel dankbaar dat we deze momenten samen met het gezelschap mee hebben mogen maken. 
We hebben volop genoten!  
 
Liefs, het Boerenbruidspaar 
 
 
Joa daat is toch prachtig, en allemachtig,  
Es Sjeng weer aon de geng geit, de 
stömming dao! 
 
We zijn alle vrijwilligers (onze ‘Sjengen’), alle 
teamleden en overige betrokkenen erg 
dankbaar voor hun enorme inzet. Samen 
hebben we ervoor gezorgd dat het een 
fantastisch feestweekend is geworden! 
Bedankt! 
 

’t Boorebrulluftcomité  

 
Bekijk de foto’s van het feestweekend op 
facebook en de website in het fotoalbum:  
https://www.demeulewiekers.nl/  
  

https://www.demeulewiekers.nl/
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Onverwachts lichtpuntje  

voor Stichting Taxus Taxi 
  
 

 
Kort weken geleden schreven we dat er in 2022 geen taxusinzameling zou plaatsvinden. Voor 
Stichting Taxus Taxi, die zich al sinds 2008 inzet voor de strijd tegen kanker, een treurig bericht. 
Een klein geschenk uit de hemel bracht onverwachts toch weer een lichtpuntje in de duisternis. 
Daarom gaat de taxusinzameling vanaf zaterdag 25 juni toch nog (aangepast) van start. 
  
Normaliter is Taxus Taxi al een aantal weken volop bezig met het inzamelen van zoveel mogelijk 
taxussnoeisel. Om verschillende redenen heeft de stichting moeten besluiten dit jaar geen snoeisel in te 
zamelen. Een van de belangrijkste redenen was dat de afnemers van het snoeisel geen capaciteit hebben 
om nieuw snoeisel aan te nemen. Mede door corona liggen namelijk de meeste fabrieken om de haverklap 
stil, wat enorm drukt op de capaciteit. Afgelopen weekend meldde een van de afnemers zich bij Taxus 
Taxi met de vraag of alsnog in een bepaalde hoeveelheid snoeisel kon worden voorzien. 
  

Gemengde gevoelens 

Natuurlijk sprongen ze bij Taxus Taxi een klein gat in de lucht. De vraag van de afnemer komt als een 
geschenk uit de hemel. Desondanks voelt de hele situatie ook als een Rollercoaster. “Eerst zitten we 
maanden in spanning met de vraag of de inzameling door kan gaan. Vervolgens hakken we de knoop 
door en kunnen we beginnen met de afsluiting van wat al was opgezet voor 2022. Nog geen twee weken 
later kunnen we aankondigen dat er vanaf  25 juni toch een aangepaste inzameling gaat plaatsvinden. 
Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze trouwe taxus donateur is dit ontzettend verwarrend. We 
leven op dit moment blijkbaar in een wereld waarin weinig zeker is. Ook wij ondervinden dat nu. Ondanks 
de gemengde gevoelens willen wij deze kans aangrijpen en daarmee een kleine inzameling op touw 
zetten.” 
  

Beperkt werkgebied 

Voordat iedereen met de snoeischaar naar buiten rent is er vanuit Taxus Taxi nog wel een aanvullende 
mededeling. De afnemer die zich heeft gemeld voor het taxusgroen kan dit jaar slechts 125.000 kilo 
snoeisel verwerken, een kwart van de hoeveelheid die normaal door Taxus Taxi wordt ingezameld.  Dit 
betekent dat de stichting enkel in een beperkt werkgebied actief zal zijn en dat de inzameling zal stoppen 
zodra de benodigde hoeveelheid bereikt is. Bekijk daarom voordat u gaat snoeien eerst of Taxus Taxi dit 
jaar bij u langs komt om het snoeisel op te halen. Dit kan eenvoudig door middel van het invoeren van uw 
postcode op www.taxustaxi.nl. De gemeentes waar dit jaar wordt ingezameld zijn:  
 
Asten, Bernheze, Beuningen, Boekel, Deurne, Druten, Gemert-Bakel, Gennep, Helmond, Heumen,  

Horst aan de Maas, Laarbeek, Landerd, Land van Cuijk, Meierijstad, Mook en Middelaar, Oss, Peel en 

Maas, Someren, Uden, Veghel, Venray en Wijchen. 
  

Kostenreductie 

De kosten voor het inzamelen en verwerken van het 
taxussnoeisel zijn hoger dan ooit. Dit maakt dat Taxus 
Taxi, om toch in te kunnen zamelen, pijnlijke keuzes heeft 
moet maken. Een van die keuzes is om dit jaar niet te 
werken met uitgifte- en inzamelpunten. Daarnaast zal ze 
de kantoorbezetting reduceren naar bijna nihil. Dit 
betekent dat de stichting telefonisch niet bereikbaar zal 
zijn. Een afspraak maken om snoeisel op te halen is 
daardoor enkel online mogelijk. “We weten dat deze 
maatregel mensen treft die niet met een computer 
overweg kunnen. Het doet dan ook pijn dat deze 
maatregel effect zal hebben op de service die mensen 
van ons gewend zijn.  Helaas kunnen wij niet 
anders”  Voor vragen blijft de stichting via mail bereikbaar. 
 

http://www.taxustaxi.nl/
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   Sportvereniging Oxalis 

                 Horst aan de Maas 

 

Pupillen F kampioen 2e helft veld  

De pupillen F zijn veldkampioen geworden. Ze verloren zaterdag 18 juni helaas hun laatste wedstrijd van 
SV Melderslo met 13-15, waardoor SV Melderslo gelijk op de ranglijst kwam. Dat betekent dat zowel SV 
Oxalis als SV Melderslo zich kampioen mag noemen bij de jongste jeugd. 
 

Seizoen afsluiting en Kampioenschapsreceptie 25 juni 

De laatste wedstrijden zijn gespeeld en het korfbalseizoen is weer ten einde.  
De seizoenafsluiting 2021/2022 staat gepland op zaterdagmiddag 25 juni.  
Het belooft een gezellige verenigingsactiviteit te worden.  
Een leuke middag met sport en spel van 13.15 - 15.45 uur. 
Natuurlijk zijn ook ouders welkom om iedereen aan te moedigen.  
 

Aansluitend zal van 16.00 - 17.00 uur de kampioensreceptie van de kampioenen van seizoen 

2021-2022 zijn. Dit zijn de Senioren 2 (zaalkampioen) en de Pupillen F (2e helft veld).  
Ook Midweek 2 / Recreanten werden kampioen in de 2e helft veld, maar zij vieren hun eigen feestje.  
Iedereen is welkom om deze teams te feliciteren. 
 

Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie.  

Eind augustus/begin september starten de trainingen weer.  
3 september zullen de jeugdteams deelnemen aan het SPES toernooi in Milsbeek ter voorbereiding op de 
competitie, die start in het weekend van 10 en 11 september.  
 
Voor meer informatie bezoek onze website: www.svoxalis.nl 
https://twitter.com/SVOxalis of www.facebook.com/OxalisHorst of https://www.instagram.com/svoxalis 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/
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     KERSENTUIN JENNISKENS 

CROMMENTUYNSTRAAT 50 

METERIK 

 

 

   Het is weer kersentijd!! 
 

Heerlijke zoete kersen te koop in onze kersenautomaat!! 
 

 

Bestellingen mogelijk op telnr. 077-398 4308 of 06-2059 8978 

https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=CROMMENTUYNSTRAAT+50+METERIK&entry=gmail&source=g
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 Koken met ’t Krèntje 

 

Aspergetaart   (op de valreep voordat het seizoen voorbij is) 

 

 

Ingrediënten: 
Voor de bodem:  
125 g koude boter,  
250 g bloem,  
2 eieren,  
1 tl zout 
Zeef de bloem en meng de bloem, eieren, stukjes boter en zout tot een soepel deeg. 
Verpak het deeg in plastic folie en laat het ca. 30 minuten rusten. 
 
Voor de vulling:  
200 gr spekblokjes,  
1 gesnipperd uitje,  
2 geperste teentjes knoflook,  
150 gr kaas naar keuze in blokjes,  
750 gr geschilde asperges,  
3 eieren,  
200 ml kookroom of crème fraiche,  
1 tl olijfolie,  
zout en peper 

 

Bereiding:  

Verwarm de oven voor op 200 C en bak de blokjes spek uit in een hete koekenpan. 
Bak de ui glazig met de knoflook. Voeg daarna de spek en ui bij elkaar. 
Haal de harde uiteinden van de asperges en snijd deze in stukjes van 3 cm en kook de asperges 6 
minuten. Laat de asperges goed uitlekken. 
 
Vet de vorm in en bestuif met bloem of leg bakpapier in de vorm en vet dit licht in. 
Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot zo’n 30 cm doorsnede. Veeg de overtollige 
bloem eraf. Bekleed de vorm met het deeg. 
Druk aan en prik met een vork gaatjes in de bodem, zodat het deeg niet rijst. 
Verdeel de spekjes, ui, knoflook, kaas en de asperges over de deegbodem. 
Klop de eieren met de crème fraiche of kookroom los en voeg naar smaak peper en zout toe. 
 
Zet de vorm in de oven en schud het eiermengsel over de vulling. 
 
 
 
 
 
 
Bak de taart in ca. 45 minuten  
in het midden van de oven. 
 
 
Smakelijk eten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

 H. Missen in onze kerk 

 

Zaterdag 25 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans 
2. Karel Jenneskens (verjaardag) 
 

Zaterdag 9 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 23 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 

Zaterdag 6 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur 

 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 

25-06: Henny Bergs  Theo v. Rens    Jan Steeghs   
09-07: Jos Tielen     Huub Baltussen   Jeu Tacken 
23-07: Piet Kuenen  Max van Dieten   Jan Steeghs 
06-08: Susan Baltussen Huub Baltussen   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 14 16 
 
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023  
 
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
              

    
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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