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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112
Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie
Tel: 0900-8844

Apotheek
Americaansewg 35a Horst
Tel: 077-3985454
www.v-a-l.nl
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur

Huisartsenpraktijk Horst
M.J. Duives Tel: 077-3981122
L.H.R. Majoor Tel: 077-3985042
Spoednummer
Tel: 077-3971747
Westsingel 100 Horst aan de Maas
www.zorghoes.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
“Het Zorghoes”
Westsingel 98 Horst
Tel: 077-3981450
b.g.g
VieCurie Venray
Tel: 0478-522222

Huisartsenpraktijk Horst
O. de Groen
Tel: 077-3982333
Americaanseweg 35 Horst
www.dokterdegroen.nl
Bellen tussen 08.00 – 12.00 uur

Gemeenschapshuis
De Meulewiek
Tel: 077-3982779
AED aanwezig

Huisartsenpost Nrd-Limburg
Tel: 0900-8818

Kerkdiensten
Tel: 077-3981617
Priester nooddienst
Tel: 077-3548888
Dekenaat Horst
www.rkhorst.nl

Medisch Centrum Nieuw Huys
Tel: 077-4658999
Americaanseweg 35 Horst
Spoedlijn: 077-4642623
Ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Gemeente Horst aan de Maas
Tel: 077-4779777
www.horstaandemaas.nl

Huisarts America
J. v. Dongen
Past jeukenstraat 6 America
Tel: 077-4641707
www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur: ma t/m/ vr
08.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur

Dorpsraad Meterik
Secr: Schadijkerweg 18
Tel: 077-3986910
www.dorpsraadmeterik.nl
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Bericht van de redactie

In verband met de vakantie verschijnt er in week 29
(19 juli) géén Krèntje. Houd hier bij het aanleveren van
uw berichten s.v.p. rekening mee!

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Als de kikvors snatert in het hoge riet, gaat het regenen - of niet.
In week 26 is er 7 mm. neerslag gevallen in Meterik.
Het totaal in juni 2012 is daarmee gekomen op 113 mm.
Het totaal dit jaar is nu 361 mm.
In 2011 had juni 83 mm en het totaal t/m juni was toen 310 mm.
Is juni een twijfelgeval dan wordt augustus een erg warm geval.
De dagen korten in juli met ca.1u en 8 minuten.
Tot weeres met groeten van Jos

Ald neejs
Mevrouw Bovee uit Meterik heeft ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Q8-tankstation van
de Gebroeders Timmermans aan de Meterikseweg de hoofdprijs gewonnen: een draagbare
kleurentelevisie. De tweede prijs, een autoradio ging naar J.Janssen uit Horst terwijl de derde prijs
gewonnen werd door Jan Philipsen uit Meterik.
(een krantenartikel uit 1988)

Gevonden
een bedrag aan geld. Ingang speelplaats basisschool. Telefoon: 3982566
Mien en Toon Rambags

Geslaagd
aan VSO de Ortolaan te Heythuysen:

Van harte proficiat!

Jelle Linskens, Cum Laude VMBO-TL
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Meulewiekagenda vanaf 05 juli 2012

Juli:
Zo
Di
Za

8:
17:
28:

Augustus:
Wo
8:
Zo
12:
Do
16:
Zo
Ma
Za
Ma
Di

19:
20:
25:
27:
28:

September:
Za
15:
Zo
16:
Di
18:
Wo
19:
Do
20:
Za
22:
Di
Za

25:
29:

Oktober:
Wo
3:
Za
Za
Di
Wo
Za
Zo

6:
13:
16:
17:
20:
21:

Di
23:
Wo
31:
November:
Di
13:
December:
Do
20:

- Meriko optreden Floriade
- Het gezamenlijk kamp JNM
KBO bezoek aan Intratuin Venray
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland

KBO/Zij-Actief/Zanglust fietstocht naar Kevelaer
Start trainingen VCM
- Eerste repetitie fanfare na vakantie
- Vergadering Dorpsraad
Buitenfeest Jong Nederland
Eerste repetitie Meriko na vakantie
Oudpapieractie Jong Nederland
Zanglust 1e repetitie na vakantie
Ledenvergadering VCM

Beginfeest VCM
Repetitiedag fanfare Concordia
Jaarlijkse uitstapje Zij-Actief
22e Maashorst Senioren Songfestival
Vergadering Dorpsraad
- Start competitie VCM
- Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
KBO Meterik in de kijker
- Meriko repetitiedag
- Concert MV Concordia in Stellendam
- Tovri avondvullend en smakelijk toneelprogramma
Zij-Actief Huidverbetering en oedeemtherapie door Evelien Minten
van Huidzorg Horst
Herfstconcert Meriko
Concert Concordia te Overloon
KBO Bezoek aan manege van John Steeghs
Zij-actief over paranormale en natuurlijke geneeswijzen
Generale repetitie fanfare Concordia
- Muziekconcours fanfare Concordia
- Bekerwedstrijden VCM
Bloemenactie VCM
Zij-Actief over likeuren met Gerry Rousink
KBO Natuurfilm met Jan Bruynen

KBO Kerst/ en Adventsviering

Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
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Kienen

Maandag 9 juli is er weer kienen voor iedereen en voor alle leeftijden. Vooral in de
vakantieperiode maakt de leeftijd niet uit, als het maar gezellig is.
Ook wensen we Truus veel beterschap en we hopen dat ze weer gauw bij het kienen
aanwezig kan zijn. Het kienen begint om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.
Fietsen
Dinsdag 10 juli gaan we weer heerlijk fietsen en de afstand zal zo ongeveer 30 kilometer zijn.
De vertrektijd is 13.30 uur in Meterik bij de kerk. Mooi weer en veel fietsplezier!
Bezoek Intratuin Venray
Op dinsdag 17 juli gaan we met de leden van K.B.O. Meterik een bezoekje brengen aan
Intratuin in Venray. Hier krijgen we een rondleiding en zal ons alles worden bijgebracht over
de verzorging van planten, de bemesting en alles wat er bij hoort om zo lang mogelijk van de
bloemen en planten te kunnen genieten. Samenkomst om 14.00 uur bij Intratuin te Venray.
Na de rondleiding is er gelegenheid om op eigen kosten een kop koffie met gebak te nemen.
Het bezoek zal om 16.00 uur eindigen, hierna is de middag voor eigen invulling.
Iedereen gaat met eigen vervoer en bepaalt zelf of dat met de fiets of met de auto is.
Leden die hieraan willen deelnemen en geen eigen vervoer hebben kunnen dit bij opgave
vermelden.
Opgave is verplicht i.v.m. organisatie rondleiding.
Opgave kan t/m donderdag 12 juli.
Het adres is Langstraat 133, 5801 AC Venray
Opgave bij Jeu Litjens, tel 3987691 of 06 13444613
of bij Henk Smeets, tel 3988895 of 06 81402678

----------------------------------hierlangs afknippen-----------------------------------------------------

Nemen deel aan bezoek Intratuin Venray
Naam lid/echtpaar____________________________Aantal Personen _____________
Adres ___________________________________________________________________
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TOUR OF DUTY C1 ELFTAL 2011-2012

Afgelopen dinsdag 26 juni was het
eindelijk dan zover, na 9 maanden
wekelijks Krèntjes bezorgen door
weer en wind mochten we een
gedeelte van ons „salaris‟ gaan
verzilveren en een superleuke
activiteit gaan houden.
Gezamenlijk hadden we er voor
gekozen om te gaan paintballen en
wel in de bossen op het
recreatiepark de Wanroyse Bergen
te Wanroy. Rond 17.00 uur werd er
dan koers gezet richting Wanroy,
alwaar we hartelijk welkom werden
ontvangen door soldate/
organisatrice /en voorgangster
Diana.
Na een uitgebreide en duidelijke instructie en uitleg van de spelregels voor deze avond kon de strijd
beginnen. Met body-protector om, gevechtspak aan en een beschermingsmasker op trok men ten
strijde en er volgden dan ook complete veldslagen……
Net als op het voetbalveld werd ook hier op het scherpst van de snede (lees: marker) gestreden, en
ging men net als in de voetbalwedstrijd doelgericht te werk om de fel begeerde vlag te veroveren. Na
5 manches was het gele team ( Frans, Jeremy, Piet, Nick, Marlon, Remco, Tom, Teun) de winnaar
door het rode team nipt te verslaan met 3-2. Hierna volgde nog een vrije ronde en hier kwam Tom als
individueel winnaar uit het bos.
Tussendoor werden we nog getrakteerd door de gastvrije gastvrouw Diana op een zelfgebakken
muffin, en na afloop op een zakje chips, zeer zeker een compliment waard! Moe maar voldaan,
dolenthousiast, met nog steeds een flinke portie adrenaline in het lijf, doch allemaal nog heelhuids
(wel met een paar blauwe plekken op het lichaam…) keerden we rond 21.30 uur dan ook weer
huiswaarts richting Meterik zonder gesneuvelden…… Al met al een zeer geslaagde en fantastische
avond.
Verder willen we de dorpsraad/redactie nog bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen 9
maanden, en voor de gelegenheid die ons geboden werd door „t Krèntje te bezorgen en zo een leuk
zakcentje bij te verdienen om deze activiteit te bekostigen.
Spelers en begeleiding Meterik C1 2011 - 2012
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Hallo de Glittertjes, de Bad Boys, Snelle Smileys,
Wilde Tijgers en de Luie Doeze

Nog een paar nachtjes slapen en dan staat ons jaarlijks gezamenlijk kamp weer voor de deur.
Eindelijk!! Hopelijk hebben jullie er allemaal net zoveel zin in als wij!
Jullie hebben allemaal een kampkrant ontvangen met alle belangrijke informatie. Hier kunnen jullie
dus ook alles in terug vinden. Mochten er desondanks nog vragen zijn, neem dan contact op met één
van jullie leiding of één van de kampleiders.
Even kort wat belangrijke zaken:


Adres: Blokhut Jong Nederland Swalmen, Klein Hei 2, 6071 CM Swalmen



Nummer voor noodgevallen: Narda Beckers: 0616315787 of Rick van Rengs: 0620027685



Inleveren van de bagage en fiets is op zaterdag 7 juli van 11.00 uur t/m 11.30 uur op de
parkeerplaats van de voetbalclub in Meterik. (Zelf jullie spullen meenemen mag natuurlijk
ook!) Zorg ervoor dat al je spullen duidelijk leesbaar voorzien zijn van je naam. Zo voorkom je
dat je je spullen kwijt raakt.



Zorg allemaal voor een goed functionerende fiets. DEZE GEBRUIKEN WE VEEL!!



Oudermiddag/aankomst op het kampterrein: zondag 8 juli van 15.00u tot 16.30u. is de
oudermiddag op het kampterrein. Het is de bedoeling dat de leden samen met de ouders op
zondag naar het kampterrein komen.



Terugkomst/ophalen op het kampterrein: de Glittertjes zullen op donderdagavond opgehaald
worden door de ouders om 20.30 uur.

De andere groepen zullen zaterdagmorgen terug naar huis fietsen. We verwachten tussen 12.00u en
15.00u allemaal weer terug te zijn bij de blokhut in Meterik.
Hopelijk is zo alles duidelijk!
Groeten, de kampcommissie.

MENSEN UIT METERIK OPGELET!!
Op zondag 19 augustus is ons jaarlijkse buitenfeest, met natuurlijk weer de loterij!
De leiding zal tussen 5 juli en 12 augustus langs de deuren gaan om de loten (1 euro per stuk) te
verkopen.
Ook dit jaar zijn er mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een E-reader!
Dus koop een lot en sponsor Jong Nederland Meterik.

De Snelle Smiley’s zijn OP ZOEK NAAR NIEUWE LEIDING!
Wij zijn de Snelle Smiley‟s. We zijn 12 stoere, gekke en gezellige meiden in de leeftijd van 9 t/m 11
jaar. Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding. De groep is op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Ben jij een stoere, gekke en avontuurlijke leiding, meld je dan nu aan bij Ellen van Roij door te bellen
naar: 0642887821. Een dikke knuffel van de Snelle Smiley‟s!

7

Zoals jullie kunnen lezen uit bovenstaand stukje, zijn de meiden van de Snelle Smiley‟s op zoek naar
nieuwe leiding! Dit komt doordat de bestaande leiding i.v.m. studie op kamers gaat elders in ons
mooie Nederland en hierdoor de tijd niet heeft om op woensdagavond naar de groep te komen.
Lijkt het je leuk om leiding te geven aan deze leuke meiden of wil je meer informatie over het een en
ander, neem dan gerust contact op met Ellen van Rooij (0642887821) of met Monique Philipsen (077
3982958)! Minimale leeftijd van de leiding is 16 jaar of ouder.
Hopelijk zien we je in het nieuwe JNM seizoen!

Data om niet te vergeten









11 juli stafavond gezamenlijk kamp
28 juli OPA- (groep 3) en OMA (groep 2) actie
01 augustus stafavond kamp Superhenkies
08 augustus stafavond kamp Schietluuze
19 augustus buitenfeest JNM (het beloofd top te worden, binnenkort meer hierover)!
25 augustus OPA-actie (groep 4)
03 september (uiterlijk) het jaarkrantnieuws van elke groep naar Nicole mailen.
03 september start groepsavonden nieuw seizoen

Poolse medaille voor Krystyna Gòrski van steunpunt Poolse migranten
Op 26 juni j.l. is in Den Haag door de ambassadeur van Polen, de heer Borkowski een ere-medaille
uitgereikt aan Krystyna Gòrski van het servicepunt in Meterik voor Polen. Zij kreeg deze medaille,
omdat zij zich al 36 jaar bezig houdt met de ondersteuning van Poolse migranten in Nederland. Sinds
2008 vanuit het MFC in Meterik. Gefeliciteerd!
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Sport- en spelochtend
basisschool ‘Onder de Wieken’

Vorige week donderdag was er op school een sport- en spelochtend. De kinderen liepen een
speurtocht, waarbij ze onderweg allemaal activiteiten in het kader van sport en spel moesten doen.
Via deze weg bedanken we alle ouders en oud-leerlingen die mee hebben geholpen.
Mede dankzij hen is het een geweldige ochtend geweest.

‟s Middags kregen de kinderen
dansles van een professionele
groep. Als afsluiting werd de
ingestudeerde dans door alle
kinderen van de school uitgevoerd
voor alle ouders en andere
belangstellenden.
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Afscheid leerkrachten basisschool ‘Onder de Wieken’

Op donderdag 28 juni hebben drie leerkrachten
afscheid genomen van onze school.
Juffrouw Marian gaat vanaf augustus werken op
basisschool „De Horizon‟ in Sevenum,
juffrouw Anne-Marie gaat werken op „De Peelhorst‟,
juffrouw Mirjam begint op „De Dobbelsteen‟ in Sevenum.
We wensen ze allemaal veel succes op de nieuwe school
en bedanken hen voor de inzet voor onze school
in de afgelopen jaren.

Lipdub unit 3-4-5
Enkele weken geleden heeft unit 3-4-5 een ontzettende leuke lipdub opgenomen.
Deze is terug te vinden op Youtube, onder de link:
http://www.youtube.com/watch?v=92cb5a9uOok
U kunt ook op youtube zoeken naar: lipdub2, Onder de Wieken

Basisschool „Onder de Wieken‟
Rector de Fauwestraat 26
5964 AE Meterik
telefoon: 077-3983497
internet: www.onderdewieken.nl
e-mail: info@onderdewieken.nl
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(Advertentie)

Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker Lekker

Verse aardbeien te koop
uit Automaat
Swinkels
Roothweg 14
Meterik
Jam/sap aardbeien
5,00 euro per 5 kg
Bestellen:
Tel: 077-3988246
06-21253418

8 Juli concert Meriko op Floriade

Op zondag 8 juli aanstaande krijgt u voor de entreeprijs van de Floriade een prachtig concert van
zangvereniging Meriko erbij! Tussen 14.00 en 15.00 zullen wij een 2-tal optredens verzorgen. Deze
vinden plaats vlak bij de hoofdingang. Een mooier muzikaal welkom (of intermezzo, of vertrek) is
nauwelijks denkbaar.
Dus voor extra meerwaarde van uw Floriade-kaartje:
bezoek het Meriko-concert op 8 juli op het Floriade-terrein! Alvast veel plezier.
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Geboorte Amelia
Het komt niet zo vaak voor, dat er in Meterik
gezinsuitbreiding is bij een Pools echtpaar.
Op 25 juni is Kamila in het ziekenhuis van
Venlo bevallen van een gezonde dochter die
de naam Amelia kreeg.
Het meisje woog ruim 4000 gram. Krystina
Van het Polen ondersteuningscentrum heeft
haar naar het ziekenhuis begeleid en is tot
aan de bevalling bij haar gebleven in verband
met de taalbarrière. Door toeval was er een
Poolse verpleegster aanwezig, die tijdens de
bevalling het team heeft bijgestaan om alle
taalproblemen op te lossen.
Na vier dagen kon Amelia het ziekenhuis
weer verlaten en terugkeren naar hun tijdelijke
Trotse ouders met Amelia
woning aan de Jan Drabbelstraat in Meterik.
Hier heeft kraamverpleegster Diana Kleeven uit Broekhuizenvorst haar en uiteraard ook haar man
enkele dagen ingewerkt in het verzorgen van de kleine meid. Haar man Krzysztof Romejko zal over
een maand een vast arbeidscontract krijgen, waarna het echtpaar op zoek kan gaan naar een woning
in Meterik of omgeving, want ze willen zich blijvend in Nederland vestigen.
De Redactie wenst hen heel veel geluk en voorspoed met Amelia en hun verblijf in Nederland.

(Advertentie)

TE KOOP - THERESIASTRAAT 22
€ 218.000,- k.k.
In kindvriendelijke straat gelegen hoekwoning met
garage, aangebouwde serre en carport op een perceel
van 205m². De woning uit 1987 heeft een inhoud van ca.
440m³, woonoppervlakte van ca. 116m², is voorzien van
4 slaapkamers en de badkamer is in 2010 geheel
vernieuwd. De zolderverdieping is via een vaste trap
bereikbaar en biedt met betonnen verdiepingsvloer en
dakraam de mogelijkheid tot creëren van een 5e
slaapkamer.
077-3980610
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 7 juli, 14e zondag door het jaar, 19.00uur
1.Mina Tacken- Jenniskens (jaardienst), Mathieu Tacken en zoon Jan
2.Nella v.d. Beuken (jaardienst), en overledenen v.d. familie
3.overledenen v.d. familie Tacken-Houben
4.pastoor Jozef Spee (jaardienst)
5.Ger Martens (van vrienden)
6.Mia Litjens-Aerts (jaardienst)
Zaterdag 14 juli, 15e zondag door het jaar
geen H.Mis ivm vakantie
Zaterdag 21 juli, 16e zondag door het jaar, 19.00u
1.Triena Heldens-Classens (jaardienst), Handrie Heldens en zoon Jac
2. Drika Janssen- Klaassen (verjaardag)
3. Ger Martens (van vrienden)
Lectoren:
07-07: Jos Tielen
21-07: Sophie Houben
04-08: Henny Jenniskens

Acolieten:
07-07: Theo v. Rens
21-07: Cor Ambrosius
04-08: Theo v. Rens

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. op het wekelijks spreekuur ( donderdagmiddag 16.00-17.00 uur)
2. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 21,- en onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer van de aanvrager in een enveloppe deze te deponeren in de brievenbus
van de pastorie.
3. door overmaking van € 21,- op bankrekeningnr. 1333 03 497, onder vermelding van de intentie en
de datum van de intentie.
Attentie:
In verband met met andere aanlevertijd voor plaatsing in de Dorpskrant: svp uw misintenties
minimaal 2 weken vantevoren opgeven.
Intenties die op maandagochtend worden opgegeven kunnen niet geplaatst worden in de Dorpskrant
of Trompetter van dezelfde week.
Doopdata Meterik: 19-08, 21-10 en 15-12 2012. Opgeven voor doopsel: svp. via
clustersecretariaat. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 077- 398 14 16.
Tijdens de zomermaanden wordt een vakantierooster gehanteerd.
In Meterik zal er op zaterdagavond een H.Mis zijn op: 21 juli, 4 en 18 augustus, en 1 september.
Zondag 2 september is dan de jaarlijkse processie in Tienray.
Verdere mededelingen kunt u vinden op het mededelingenbord van de kerk.
In de kerk liggen prints van het vakantierooster om mee te nemen.

13

(Advertentie)

Meterikse Liedjesavond
Beste Meulewiekers,
Met het carnavalsseizoen nog hééél ver weg op de kalender zijn in het land van de Meulewiekers
alweer de nodige voorbereidingen getroffen voor de 6e editie van de carnavals-cd.
Na vijf succesvolle edities zal ook komend seizoen weer een cd verschijnen met de beste nummers
van het Meterikseizoen 2012 – 2013
Zowel jong en oud, als groep, solo of vereniging (met bijvoorbeeld het clublied) kan meedoen aan de
zesde editie van de “Meterikse Liedjesavond”.
Vanzelfsprekend is de tekst en de muziek voor eigen initiatief en er dient zelf gezorgd te worden voor
de muzikale begeleiding in de vorm van een digitale opname (karaoke-versie).
Er zijn verder geen eisen waaraan de muziek dient te voldoen.
Het mag een bekende melodie zijn, maar natuurlijk mag de muziek ook zelf zijn gecomponeerd.
Dus ga aan de slag en geef je op voor 30 oktober bij café ‟t Hukske in Meterik.
De cd-opnamen zullen plaatsvinden in week 44/45
De opname‟s zullen plaatsvinden bij onze eigen D.J. Ron v/d Beuken.
De zesde Meterikse carnavals-cd wordt gepresenteerd tijdens de „Meterikse liedjesavond‟ op
zaterdag 24 november bij café ‟t Hukske waar ook de cd-verkoop zal plaatsvinden.
Dus kruip in je pen en maak van het carnavalsseizoen 2012 / 2013 een carnaval om nooit te
vergeten.
Meer informatie is te verkrijgen bij café ‟t Hukske en via de website www.hethukske.nl/cafe.
Het inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website.
Zorg ervoor dat dit formulier zo volledig mogelijk is ingevuld en lever het in bij café ´t Hukske.

Groetjes en veel succes !!!

Café ´t Hukske
Karin en Peter Janssen

Café ’t Hukske | Schadijkerweg 1 | 5961 NA Meterik | Tel. 077–3981378 | info@hethukske.nl
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(Advertentie)

Inschrijfformulier
•

Voorinschrijving.
d.m.v. dit formulier willen wij kenbaar maken deel te willen nemen aan de carnavals-cd.
Onze groepsnaam en/of titel van het nummer is nog niet bekend en we zullen dit nog kenbaar
maken d.m.v. een definitieve inschrijving.
Dit formulier hebben wij zo volledig mogelijk ingevuld en ingeleverd voor 30 oktober.

•

Inschrijving.
d.m.v. dit formulier willen wij kenbaar maken deel te willen nemen aan de carnavals-cd.
Wij zijn op de hoogte dat de opnamedatum in week 44/45 zal plaatsvinden en dat gezorgd
moet worden voor de muzikale begeleiding in de vorm van een digitale opname
(karaoke-versie).
Dit formulier hebben wij zo volledig mogelijk ingevuld en ingeleverd voor 30 oktober

• Single
• Duo
• Groep
• Vereniging

aantal personen: _________________________________________________
aantal personen: _________________________________________________

Artiestennaam / groepsnaam / vereniging: ___________________________________________
Contactpersoon:

______________________________________________________________

Tel.nr.

___________________________ Mobiel. ___________________________

E-mail.

______________________________________________________________

Namen deelnemers en leeftijden:
naam
leeftijd

naam

leeftijd

naam

leeftijd

Titel deelnemend nummer: ______________________________________________ • Clublied
•
•

Op melodie van:_______________________________________________________
Eigen muziek.
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De redactie wenst iedereen een fijne vakantie!

Let op:
In verband met de vakantie verschijnt er in week 29
(19 juli) géén Krèntje. Houd hier s.v.p. rekening mee bij
het aanleveren van uw berichten.
16

