΄t Krèntje
dorpskrant voor en door Meterik

Jaargang 1
Nummer 30
Week 31

2 augustus 2012

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

Zomer 2012 ????

077- 3980281
077- 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
1

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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Van de redactie
U ziet aan ‟t Krèntje dat het vakantietijd is. Dit keer slechts acht pagina‟s. Het is stil in de straten van
Meterik. Allemaal naar het zonnige zuiden?
Na een kortstondige zomerse opleving, zag onze weerman Jos zijn regenmeter weer rijkelijk gevuld
(zie foto voorpagina).
Wij zijn afhankelijk van uw inbreng en doen onze uiterste best u elke week interessante en nuttige
informatie te verstrekken. Op 13 augustus beginnen weer de scholen en gaat het verenigingsleven
weer van start. Tot die tijd is het, zoals dat heet in de volksmond, komkommertijd.

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Als de nachten beginnen te rekken, gapen de kraaien van hitte op hun stekken.
In week 30 een neerslag van 35 mm in Meterik.
Dit is allemaal gevallen in de nacht van vrijdag 27 naar zaterdag 28 juli.
Het totaal in juli is in Meterik nu 103 mm.
Als de zon steekt, weet dat ze dan regen preekt.
In augustus korten de dagen ca. 1.50 u.
Tot weeres met groeten van Jos!

Buitenfeest 19 augustus
Op zondag 19 augustus is ons jaarlijkse buitenfeest weer. Zoals ieder jaar
beginnen we om 11.00 uur met de vlooienmarkt. Regelmatig ratelt het Rad
van Fortuin en kunt u weer leuke prijzen winnen. Dit jaar hebben we gekozen
voor een Duits tintje en om het feest compleet te maken zal om 15.00 uur Da Ma Zoeë een optreden
verzorgen.
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen in de loterij, met als hoofdprijs een E-reader!
De leiding zal tussen 5 juli en 12 augustus langs de deuren gaan, om de loten (1 euro p/st) te
verkopen. Dus koop een lot en sponsor Jong Nederland Meterik.
Snelle Smiley's op zoek naar nieuwe leiding
Belangrijke data
8 augustus stafbezoek kamp Schietluuze.
12 augustus stafvergadering.
19 augustus buitenfeest met Da Ma Zoeë.
3 september start groepsavonden nieuwe seizoen.
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Meulewiekagenda vanaf 2 augustus 2012
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite:
www.dorpsraadmeterik.nl
Augustus:
Wo
8:
Ma
13:
Do
16:
Zo
Ma
Za
Ma
Wo

19:
20:
25:
27:
29:

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

25:
29:

Oktober:
Wo
3:
Za
Za
Di
Wo
Do
Za
Zo

6:
13:
16:
17:
18:
20:
21:

Wo
Za
Wo

24:
27:
31:

November:
Za
10:

Di
Wo
Vr
Vr
Za
Zo
Wo

13:
14:
16:
23:
24:
25:
28:

December:
Do
20:

KBO/Zij-Actief/Zanglust fietstocht naar Kevelaer
Begin 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
Vergadering Dorpsraad
Generale repetitie fanfare Concordia
- Muziekconcours fanfare Concordia
- Bekerwedstrijden VCM
Bloemenactie VCM
Oudpapieractie Jong Nederland
Zij-Actief over likeuren met Gerry Rousink

- Mandarijnenactie Zij-Actief
- Concert Meriko i.h.k.v. Horst aan de Maas zingt
- Concert Drumband Concordia en Drumbrand Vlierden
KBO Natuurfilm met Jan Bruynen
Zij-Actief proeverij Thaise hapjes met Marcel Wahler
St Ceciliafeest Meriko
St Ceciliafeest Concordia
Oudpapier- en metaalactie Jong Nederland
Bekerwedstrijden VCM
Zij-Actief lezing over TBS-kliniek de Rooyse Wissel

KBO Kerst- en Adventsviering
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Abraham.
Met z‟n 22 stonden we op het punt van vertrek toen Antonio de Beul toch nog
verscheen; wie had dat gedacht! Sinds een paar dagen weet hij ook waar
Abraham de mosterd haalt, vierde op zaterdag zijn feest tot in de kleine uurtjes,
en toch present!! Een week eerder had hij ons al uitgenodigd voor zijn
afterparty.
Het kostte wat moeite, maar eerst werd er toch een ritje van 85 km afgelegd. Tijdens die rit een lekke
band voor Nai Kee, zijn stugge buitenband leverde wat problemen op. Uiteindelijk was het Bop de
Bouwer ( what‟s in a name) die dat waers ding erop kreeg. Ondanks dat het heerlijk fietsweer was,
geen wind en aangename temperatuur, zochten we toch een plek voor het traditionele kopje koffie.
Verbazingwekkend, maar bij het Ottertje in Ottersum betaalden we slechts 1 euro voor een heerlijk
bakje koffie, bovendien ook nog eens razendsnel bediend! Dit café staat dus met recht in de wijde
omtrek als wielercafé bekend. Helaas was er toch maar tijd voor één kopje, het gerstenat bij Antonio
de Beul mocht niet lauw worden! Gelukkig geen lekke banden of ander oponthoud op de weg terug.
Even over 12.00 uur bereikten we de nog feestelijk aangeklede tuin van Antonio. “Abraham” in oud
Barkruk tenue was er getuige van dat we nog enkele plezierige uurtjes beleefden bij huize Antonio.

Programma: Komende zondag 5 augustus een gewoon ritje in eigen regio.
Ook voor het ritje naar Mechelen visie versa is eindelijk een datum geprikt, dit gaat plaatsvinden op
12 augustus.
Ook is er meer duidelijkheid over het aantal deelnemers aan het weekendje Zwolle. Op het moment
staat de teller op 17 personen, er is voor 18 personen geboekt, dus er is nog zeker ruimte voor één
renner. Mochten het er toch nog meer worden dan is er altijd wel een mouw aan te passen.
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Kevelaer
Op woensdag 8 augustus willen wij om 9.30 uur bij het kerkplein in Meterik vertrekken om onze
jaarlijkse fietstocht naar het Duitse Kevelaer te maken. Om 14.00 uur zal Pastoor Peters ons
voorgaan in de H. Mis.
Opgave voor het uitstapje op 18 september is nog mogelijk tot 15 augustus bij één van de
bestuursleden.

Sport en Spel dagen
Heb jij zin om op 9 en 10 augustus heerlijk te sporten en leuke spellen te
spelen, dan ben jij van harte welkom op sportpark „De Vonckel‟ in Meterik.
RKSV Meterik organiseert namelijk een tweedaags spellenevenement voor alle kinderen van 5 t/m 7
jaar uit Meterik en omgeving!!
Tijdens deze twee dagen zullen er hartstikke leuke spellen gespeeld worden, zoals een
hindernisbaan, korfbal, „trap het kratje van het latje‟ en nog veel meer.
Elke dag is er een programma neergezet van 10:00 tot 15:00 uur. Dit alles is geheel gratis, net zoals
de lunch tussen de middag.
Het beloven twee geweldige dagen te worden. Zelfs Koelie, de mascotte van VVV-Venlo komt ons
bezoeken.
Dus heb jij samen met je vriendjes of vriendinnetjes zin om twee dagen veel plezier te hebben, geef
je dan snel op via www.sportspel.rksvmeterik.nl.

(Advertentie)
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VIERDAAGSE NIJMEGEN
Hallo allemaal
Ook wij hebben dit jaar de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.
Vorig jaar zijn we samen in Milsbeek gaan kijken naar de Vierdaagse. We werden zo enthousiast dat
we besloten om het volgende jaar ook mee te doen met de 30 km.
In maart hebben we ons opgegeven en vanaf toen zijn we wekelijks gaan oefenen. Het moment
naderde en we waren er klaar voor. Het was een hele happening vanaf het moment dat we op
zondag „t startbewijs ophaalden tot en met het binnenkomen op de laatste dag.
Dinsdag startte de tocht en we wisten niet wat we moesten verwachten. We stonden er versteld van
hoeveel mensen er mee deden en hoeveel publiek er enthousiast langs de kant stond aan te
moedigen met en zonder muziek etc. De 2e dag was hetzelfde. We werden zelfs verrast door de
kleinkinderen onderweg. De 3e dag was het regenachtig maar dat mocht de pret niet drukken; het
was zo mooi om te zien hoeveel mensen meeleefden en alle wandelaars in de stromende regen
toejuichten. Na een bezoek aan de masseur te hebben gebracht waren de benen er voor de laatste
dag weer helemaal klaar voor. Toen was het zover: de laatste dag was aangebroken. Die ochtend
werden we onderweg verrast met een foto en een aanmoedigingsspreuk van al onze kleinkinderen
die op onze tassen gespeld werden. Het weer was gelukkig weer goed en het liep gesmeerd.
Eenmaal in Malden aangekomen was het inderdaad zoals de ervaren wandelaars al zeiden: een
groot feest op de Sint Anna weg vanaf Malden tot in Nijmegen bij de finish. Een en al mensen, rijen
dik. Onze gezinnen waren ook weer van de partij en de gladiolen waren ook aanwezig. Bij de finish
op de Wedren hebben we met de andere Mieterikse wandelaars nog heerlijk geproost. Kortom, het
was een geweldige ervaring. En op naar volgend jaar.

Groeten van Tiny Litjens en Hennie Janssen
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 4 augustus, 18e zondag door het jaar, 19.00uur
1. Zeswekendienst Sjang Jacobs en tevens voor An Jacobs-Hermans
2. Jac en Door Jenniskens-Croijmans
3. Sjeng Heldens en Catharina Keijsers (jaardienst)
4. Jacoba Hermans en Maria Louise Schobers (jaardienst)
5. Allegonda Antonia Alards-Baltussen (jaardienst) en Handri Alards
Zaterdag 11 augustus, 19e zondag door het jaar
Geen H. Mis in verband met vakantie.
Zaterdag 18 augustus, 20e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Piet Smedts (jaardienst) en overledenen van de familie
2. Frans Verdellen (jaardienst)
3. Ben Lemmen (jaardienst)
4. Anna Maria Keijsers en haar ouders (jaardienst)
Zaterdag 25 augustus, 21e zondag door het jaar
Geen H. Mis in verband met vakantie.
Lectoren:
21-07: Sophie Houben
04-08: Henny Jenniskens
18-08: Henny Bergs
01-09: Susan Baltussen

Acolieten:
21-07: Cor Ambrosius
04-08: Theo v. Rens
18-08: Cor Ambrosius
01-09: Theo v. Rens

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 er ook dit jaar weer een vakantierooster gehanteerd.
In Meterik zal er op zaterdagavond een H. Mis zijn op: 18-08, 01-09.
Zondag 2 september is dan de jaarlijkse processie in Tienray.
Sluiting algemeen secretariaat te Horst
Week 31: 30 juli t/m 3 augustus is het secretariaat beperkt geopend. Wel zal er iemand op vrijdag 3
augustus tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig zijn voor het aannemen van intenties etc.
Vanaf 6 augustus staan we dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur weer volledig tot uw beschikking.
(zie www.rkhorst.nl)
Sluiting secretariaat Meterik. In week 31 zal er in Meterik geen parochiespreekuur zijn.
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