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18 augustus geen Krèntje 
 
In de vakantieperiode verschijnt ’t Krèntje niet op 18 augustus.  
 
Houd hier s.v.p. rekening mee. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 30-07-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

AUGUSTUS 

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 09:30 uur 
  - Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 09:30 uur 
  - Zanglust: opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 18: - t Krèntje: vakantie, dus geen Krèntje 
  - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Do 08: - KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken bakhuuske 14:00 - 16:00 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 14:00 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 metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
   

OKTOBER  

Zo 02: Molen 'Eendracht Maakt Macht': Limburgse molendag 11:00 - 16:30 uur 
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 
  - Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur 
Za 08: Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken in het bakhuuske 14:00 - 16:00 uur 
Ma 10: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 11: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Zo 16: Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur 
Ma 17: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 19: - KBO: themamiddag Jan de Boer 14:00 uur 
  - Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur 
Do 20: - Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
  - Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur 
Za 22: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
Do 27: t Krèntje: huis-aan-huis bezorging  
   

NOVEMBER  

Wo 02: Vrouwen samen sterk: quiz 19:30 uur 
Za 05: Sint Maarten viering bij de molen 17:30 - 20:00 uur 
Zo 06-07: Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 
Ma 07: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Za 12: - Molen 'Eendracht Maakt Macht': speculaas bakken 
  - Opening carnavalsseizoen & liedjesavond 19:00 - 23:30 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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JongNL Meterik is een vereniging voor iedereen,  

van jong tot oud. 
 
 

Wil je een keertje komen kijken wat de activiteiten van JongNL inhouden, laat het ons dan 
weten of kom met je vriendje/vriendinnetje een keer mee naar de groepsavond! 
 
Wil je als vrijwilliger je steentje bijdrage aan JongNL Meterik? In een van onze commissies 
plaats nemen of wellicht is een bestuursfunctie iets voor je? Laat het ons weten! 
We zoeken jou en we zijn er voor iedereen! 
 
Namens het bestuur van JongNL Meterik, 
Rick van Rengs 
Waarnemend voorzitter 
info@jnmeterik.nl 
 

Kampen  

We wensen iedereen die nog weg is of weg gaat een heel fijn zomerkamp toe. Heel veel plezier 
allemaal ☺ 
 
Voor degenen die het erop hebben zitten, fijn om te horen dat het goed is geweest. Wat een 
gezelligheid was het. Super. Daarvoor dank naar de leiding, die vrij nemen om met de kinderen op 
kamp te kunnen gaan, de mensen van de nachtwacht en de bedrijven die weer eten (of wat dan ook) 
sponseren voor tijdens de kampen. Echt top allemaal. En natuurlijk ook dank aan alle kinderen die mee 
zijn gegaan. Wat een feest was het ☺ 
 

 

Gevonden voorwerpen 

Na het kamp en het einde van dit seizoen zijn spullen 
blijven liggen (zie foto). 
 
Van broek tot vest en van een sok tot een kussen.  
Als je wat mist, meld je dan even bij je leiding.  
 
Bij de start van het nieuwe seizoen gaat alles naar de 
kledingcontainer. 
 

 

HULP GEZOCHT voor rommelmarkt op 10 en 11 september 

 
Voor onze rommelmarkt zijn we op zoek naar helpende 
handjes. 
- Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september. 
- Zaterdag 10 september van 9 uur tot ongeveer 17 uur. 
  verzamelen van de ingebrachte spullen, kramen opbouwen 
  en inrichten. 
- Zondag 11 september: van 10 uur tot ongeveer 15 uur/15.30 
  uur. 
 
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een paar uurtjes! 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:  
 
cindy.litjens@kpnmail.nl  
 
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd! 
 
 
 

mailto:cindy.litjens@kpnmail.nl
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en Open Inloop 
 
 
 

Het volgende Eetpunt is op maandag 15 augustus.  

Dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. U kunt zich opgeven t/m donderdag 11 augustus 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 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 maandag 5 september is er i.v.m. vakanties geen Eetpunt. 

 

De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
          
 
 
 
Mededelingen KBO 
 
 
Vrijdag 5 augustus excursie naar Fall Creek, Driesvenplant bv, Meterik. 
 
Morgen is het dan zover, er waren veel, heel veel leden die zich opgegeven hadden. 
Vorige week woensdag hadden zich al 46 leden aangemeld. 
Na een telefoontje naar Fall Creek, Driesvenplant waren dit er al meer dan ze verwacht hadden, dus we 
moesten vanaf dat moment stoppen met de opgaves. Jammer maar ook wel begrijpelijk. 
 
Even een oproep van Fall Creek ,Driesvenplant. Of de leden die zich opgegeven hebben met de fiets 
willen komen, zodat we ons ook op het terrein makkelijker kunnen verplaatsen. 
 
Dan wensen wij alle deelnemers aan de excursie een fijne en interessante middag toe. Zorg wel dat je om 
13.00 uur bij Fall Creek, Doctor Droesenweg 4 in Meterik aanwezig bent.  
 
Woensdag 10 augustus 2022, jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 
 
Deelnemers van zowel ‘Vrouwen samen sterk als KBO; we vertrekken met de fiets bij de kerk om 09.30 
uur. 
De Heilige Mis is om 14.00 uur en zal door ons zangkoor ‘Zanglust’ worden opgeluisterd.  
Mensen die met eigen vervoer gaan, we treffen elkaar in Kevelaer. 
De mensen die geen eigen vervoer hebben, kunnen met andere leden meerijden. 
Dit zal onderling geregeld worden door Mien Bouten en Bert Thijssen. 
 
Wij wensen alle deelnemers een mooie dag in Kevelaer. 
. 
Agenda: 
Wandelen Maandag 15 augustus, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten Donderdagmiddag 04,11,18 en 25 augustus 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen  Maandag 8 augustus 2022, aanvang 14.00 uur; de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen  Dinsdag 9 augustus organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie 
fietstocht. Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee. 

                      
 
 Groetje, KBO Meterik. 

   

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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De gebeten hond 
 
 
 
 

Dat autorijders en wielrenners elkaar op de openbare weg weleens bijten is geen geheim. Gelukkig is er 
over en weer ook begrip en respect voor elkaar en blijft het meestal alleen bij wat geblaf.  
 
Wat lastiger wordt het als een groep wielrenners wordt geconfronteerd met een loslopende viervoeter. Die 
kennen de verkeersregels namelijk nog slechter dan de gemiddelde weggebruiker.  
 
Dat ondervond de A-groep deze week maar liefst twee keer.  
 
Op woensdagavond was nota bene onze voorzitter  

de gebeten hond.  

Alhoewel hij het peloton probeerde te behoeden voor een 
frontale botsing met een loslopende stier was de uitvoering 
helaas wat minder. De vakkundig gerichte waterstraal uit de 
bidon belandde in het rechter neusgat van meneer Stier. Die had 
daar weinig trek in en maakte een zwieper naar links.  
Langs die kant wilde nu juist het peloton de 2 tonner passeren…. 
geen aanrader ! 
 
Deze zondag was het weer de laatste zondag van de maand. De aandachtige lezer van ’t Krèntje weet 
natuurlijk inmiddels wat dat betekent: lange tocht van de A-Krukken. Om 08.00 uur verzamelden zich 14 
goed gesoigneerde Krukken voor de route naar Niftrik.  
 
Onder auspiciën van koers-kapitein Nai-Kee ging het met de wind op de rug richting noord. Alweer was 

een bestuurslid de gebeten hond. Na nog geen 20 kilometer was de eerste gedwongen plaspauze.  

 
Chef doekoe, die een blaas heeft zo groot als een pinda, had al het op de 
buurt-BBQ genuttigde gerstenat van de avond ervoor nog niet goed 
verwerkt.  
Mea culpa mannuh, maar wat een opluchting was dat! Er was trouwens 
nog een barkruk die iets met bier en worst had meegemaakt. Het fijne 
weten we er niet van maar dat is ons eerlijk gezegd, ook worst.   
 

Op de terugweg naar Meterik kwam de Viêarts een vaste klant tegen. Blijkbaar had viervoeter Bello nog 
een rekening met hem te verrekenen. De Stoemper was door deze klachtafhandeling bijna de  
spreekwoordelijke ‘Sjaak’, maar die stuurde gelukkig behendig om Bello heen.  

Blaffende honden bijten niet, dus dit keer geen gebeten hond.  

 
De eindsprint van vandaag was niet echt noemenswaardig. Testosteronnie liet op de Lorbaan even zijn 
spierballen zien maar werd teruggefloten. Het peloton dreigde namelijk uit elkaar getrokken te worden en 
dat was na 135 pittige kilometers niet de bedoeling. Zelfs Antonio de Beul was te vermoeid om nog een 
poging te wagen, dus gingen de laatste meters in een rustig tempo naar Meterik centrum.  
Tja, arrogantie wordt bestraft……. 
 
De B-Krukken waren ten tijde van het schrijven van dit verslag nog niet gesignaleerd. Vermoedelijk zijn die 
onderweg door hun voorraad binnenbanden heen geraakt.  
Dr. Jekyll schijnt de laatste tijd namelijk een echte 
grootverbruiker ervan te zijn. Maar als zelfs je reserve 
binnenband lek is, en het ventiel ook nog te kort, dan kan 
dat eigenlijk geen pech meer zijn en ben je uiteindelijk  

de gebeten hond. Of zou het misschien dit keer aan de 

route van Herbie gelegen hebben en is de B-groep hopeloos 
verdwaald? Dat zou dan niet de eerste keer zijn want naar 
Mr. Big wordt na 5 jaar nog steeds gezocht.  
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De vier C-Krukken maakten deze dag een rondje dicht bij huis. Hun ‘bakkie’ deden ze naar eigen zeggen 
dit keer in Evertsoord in Latijns-Amerikaanse sferen. Beetje merkwaardig verhaal want zelfs Google geeft 
geen enkele ‘hit’ bij het zoeken naar ‘café in Evertsoord’.  
 
Dan waren er deze week ook nog een paar Einzelgängers onderweg met de fiets.  
 
Del Piero had de MTB van zolder gehaald en een monstertocht gemaakt langs de oevers van de Roer. Via 
Baraque Michel in België ging het via Heimbach naar Vlodrop. Zoon Jarno en diens wederhelft waren ook 
van de partij, maar die hebben onderweg waarschijnlijk alleen maar de turbokuiten van ‘Opa’ Del Piero 
gezien. 
 
En ons Jerommeke is weer eens op vakantie. Die had nog zoveel Airmiles over dat hij zijn Red Devil mee 
op reis heeft genomen. Jaloers…… 
 
 

 

Taxussnoeisel laten ophalen kan nog  

tot en met vrijdag 12 augustus 
  
 
 

Net als andere jaren is Stichting Taxus Taxi ontzettend dankbaar voor al het snoeisel dat door haar trouwe 
taxusdonateurs wordt gedoneerd. Desondanks ligt de eindstreep nog ver weg. Het doel van Taxus Taxi is 
om dit jaar 125.000 kilo snoeisel in te zamelen. Met het tot op heden behaalde resultaat van 90.000 kilo 
betekent dit dat er nog ongeveer 25% ingezameld moet worden. Op zich geen enkel probleem, maar met 
een einddatum die slechts iets meer dan een week verwijderd is, is het toch een pittige uitdaging. 
 
In de zomerdagen rijden de vrijwillige chauffeurs van Stichting Taxus Taxi elke dag over de weg. Met veel 
plezier gaan zij van adres naar adres om het vers geknipte groen van de taxushaag op te halen. Niet 
alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven, begraafplaatsen en gemeenten haalt de stichting het verse 
snoeisel op voor medicatie tegen kanker. Het is dit doel dat een leidende motivatie is voor de chauffeurs 
om zich met hart en ziel in te zetten. De medicijnen gewonnen uit het groen zijn dan ook niet zomaar 
medicijnen. Paclitaxel en Docetaxel hebben een remmend effect op de groei van de kanker. 
  
Dit jaar is Stichting Taxus Taxi helaas niet in de gelegenheid geweest te werken met tas uitgiftepunten. 
Veel donateurs hebben hierdoor het idee dat deelnemen zonder tas niet mogelijk is. Echter, niets is minder 
waar. Ook zonder de Taxus Taxi Tas is deelname geen enkel probleem. De tas is een handig hulpmiddel, 
maar zeker niet noodzakelijk. Het snoeisel mag ook los op een zeil, hoop of kruiwagen worden gelegd, 
waarna Taxus Taxi het netjes opruimt. 
  
Voor wie nog niet in de gelegenheid is geweest om zijn of haar taxus te snoeien, nu is de kans. Taxus Taxi 
haalt het wonder groen nog tot en met vrijdag 12 augustus op. Dit betekent dat het snoeisel nog tot en 
met donderdag 11 augustus kan worden aangemeld.  
  
Snoeisel aanmelden kan 24/7 via www.taxustaxi.nl/afspraak. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taxustaxi.nl/afspraak
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Ingezonden:  

 

Hoi medewerkers van ‘t Krèntje 
 
Als iemand ergens last van heeft wordt het vaak wel gemeld, waar positieve opmerkingen vaak 
achterwege gelaten worden. Daarom wilde ik voor de verandering een positieve noot laten horen voor in  
‘t Krèntje: 
 
Na het lezen van het stuk over verkeer in het centrum vind ik wel, dat ook gezegd mag worden dat er veel 
respect en oplettendheid is voor de jongere verkeersdeelnemers.  
 
Er wordt vaak gewacht, ruim uitgeweken en afstand gehouden en soms stoppen auto’s om kinderen rustig 
over te laten steken, of ze nu wel of geen voorrang hebben.  
Ontzettend fijn voor ons, ouders van kinderen die net leren fietsen of die al kunnen fietsen maar het 
overzicht niet altijd vast kunnen houden.  

Bedankt hiervoor! 

 

Tanja Jansen 
 
 

 
 
 

Leergeld Horst ad Maas helpt leerlingen uit groep 

8 bij de dure overstap naar de middelbare school 
 
 
 
 

Een eigen laptop, goede fiets, schooltas, mobiele telefoon, rekenmachine, boeken, schoolgeld en een 
berg aan schoolspullen. De overstap van groep 8 naar de middelbare school is niet alleen een leuke en 
spannende stap, maar ook een heel dure. De extra kosten die ouders moeten maken zijn voor gezinnen 
soms te veel voor de portemonnee.  
 
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag inkomen bij de extra kosten die ze 
moeten maken voor de overstap naar de middelbare school. Zo kunnen gezinnen eventueel 
tegoedbonnen ontvangen voor de aanschaf van schoolspullen, de verplichte laptop of een (tweedehands) 
fiets. Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen op de middelbare school.  
 
De regeling is er voor kinderen uit 
gezinnen met een inkomen rond het 
bijstandsniveau en zeker ook voor 
werkende ouders en ondernemers met 
een laag inkomen.  
 
Zijn schoolkosten voor u een probleem? 
Neem dan contact op met Leergeld Horst 
aan de Maas via  
 
www.leergeldhorstaandemaas.nl.  
 
Leergeld Horst aan de Maas is er ook 
voor kosten die kinderen moeten maken 
om mee te doen op een sportclub, 
zwemles, kindervakantiewerk, muziekles 
of Jong Nederland. 

http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/
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Jo Verstappen - Tacken 
 
 

Thei en Jo Verstappen - Tacken waren bereid herinneringen aan hun leven in 

Meterik met ons te delen, waarvoor hartelijk dank.  

We publiceerden het levensverhaal van Thei en publiceren nu in meerdere delen 

het verhaal van Jo. Vandaag leest u deel 1  

 
Jo is geboren op 24 februari 1938. Haar bijnaam is Jo van Martens Sef. 
Gehuwd met Thei Verstappen op 5 januari 1965 
 
De ouders van Jo waren Sef Tacken [Martens Sef], geboren 10-01-1904 en overleden op 7 mei 1991 en 
Nora Jenniskens, geboren 01-01-1904 en overleden op 28-06-1985.  
Nora en Sef trouwden op 19-04-1933. Het gezin van Sef en Nora Tacken bestond uit vader Sef, moeder 
Nora, Mia (geboren 05-04-1935), Jo (24-02-1938) en Jan (geboren 25-04-1945). Zus Mia is overleden op 
24 oktober 2021 en broer Jan is overleden op 5 augustus 2001. Vader was boer en moeder werkte in de 
huishouding. Het was een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en akkerbouw. 

  
Nora’s ouders waren Nico Jenniskens (Fleuren Nic) en Johanna Arts en 
haar geboortehuis stond op de Meterikseweg in Horst.  
 
Sef zijn ouders waren Pieter Johannes Tacken en Johanna Jenniskens. 
Sef zijn moeder overleed toen Sef 4 jaar oud was; zijn vader  hertrouwde 
met Maria Bouten. Sef zijn geboortehuis stond op de Crommentuijnstraat; 
het huis stond achter de huidige boerderij van Tacken een stukje de 
zandweg in links naar Jan Houben.  
Later werd er een nieuwe boerderij gebouwd op de Crommentuijnstraat 
38; toen was dat Meteriksebaan 137a.  
 
De nieuwe boerderij van Sef zijn ouders is gebouwd in 1912.  
Deze boerderij is nu bewoond door Eric Tacken en wordt in 2022 
verbouwd tot 3 woningen.  
De boerderij waar Nora en Sef Tacken in gingen wonen op 
Crommentuijstraat 51 werd in 1932 gebouwd en de bouwkosten waren 
fl.8600,- 
 
De buren hielpen toen mee om de zwarte zand eruit te halen en daarna 
de gele zand erin te doen.  
 
De boerderij werd gebouwd door de firma Peelen, Americaanseweg in 
Horst.  

 
Op 7 december 1938 is de boerderij 
afgebrand.  
Haskes Joek, die in de buurt 
woonde, sloeg de latten door zodat 
het vuur niet verder ging. De koeien 
werden naar buiten gedreven.  
Het vuur brandde nog 3 weken 
want er lagen ‘törfkloêten’ in de 
schuur. 
 
De eerste buren van de familie 
Tacken waren de familie Kleuskens 
en de familie Verstappen. 
 
Foto: het huis waar Jo en Thei 
woonden en Ton en Carli nu 
wonen. 
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Drie grotere bouw - en sloopactiviteiten in Meterik 
1. Sloopactiviteiten Vonckel terrein 
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Het terrein is nu helemaal leeg en de opbouw kan beginnen. 
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2. De nieuwbouw bij de school vordert gestaag 
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3. De legendarische garage van Hofmans Mich maakt plaats 

voor woningen; eerst zal vervuilde grond afgevoerd dienen te 

worden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

14 

 
Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 
 

H. Missen in onze kerk 

 

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

Jan Jenniskens (jaardienst) 
 

Zaterdag 20 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Frans Verdellen (jaardienst) 
 
Lectoren, acolieten en collectanten  

Lector    Acoliet     Collectant 

06-08: Susan Baltussen  Huub Baltussen   Jeu Tacken 
20-08: Margriet Hendriks  Max van Dieten   Jan Steeghs 
 

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 
 
Avondwake 
Op zaterdagavond 30 juli jl. was er in onze parochiekerk de avondwake voor Jos Jenniskens.  
Op maandag 1 augustus vond zijn uitvaart plaats. Jos is 69 jaar geworden.  
We wensen Henny en haar gezin veel troost en sterkte. 
 
 
 
 

Augustus, de oogstmaand, start met zonnig weer en de 

weerkundigen voorspellen een warme maand augustus. 
 
Oude weerspreuken zeggen hierover: 
 

Augustus’ eerste week heet en laf, veel wintersneeuw wacht af. 
 

Als d ’eerste week van augustus heet is, peins dat de winter dan lang wit is. (Vlaams) 
 

Zo d’ eerste week van oogst is heet, dan staat een lange winter gereed. 
 

Vandaag, 4 augustus is de feestdag van Sint Dominicus.  
Ook de weerspreuken die daarbij horen wijzen in die richting: 
 

Is het heet op Sint Domijn, ’t zal een strenge winter zijn. 
 

Als Sint Dominicus gloeit, een strenge winter bloeit. 
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