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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Ik haal zonnestralen uit elkaar en stapel 
dan de kleuren tot een regenboog. 

 
In week 28 is er 12 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in juli is nu 15 mm. 

 
 

  Slechts in juli-gloed wordt de vrucht en wijn eerst goed. 
 

 
 
           Tot weeres met groeten van Jos    
 

 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 

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, Mischa Vissers,  

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 2019 

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

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
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 vanaf 18 juli 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie         
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

Juli: 

Ma 22: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 24: Vliegers maken bij de molen 13.00 uur 
Do 25: Zonnebloem amusementsmiddag in ’t Haeren in Grubbenvorst 
Za 27: JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
Ma 29: Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Augustus: 

Ma 05: - KBO wandelen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 07: - Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer  
  - KBO bedevaart Kevelaer 09.30 uur 
  - Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur 
Za 10: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 11: Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur 
Ma 12: - KBO kienen 13.30 uur 
  - Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 19: KBO wandelen 13.30 uur 
Do 22: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Za 24: JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur 
Ma 26: t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen 
Vr 30: RKSV Meterik jubileumweekend 
Za 31: RKSV Meterik jubileumweekend 
 

September: 

Ma 02: KBO wandelen 13.30 uur 
Di 03: KBO excursie Dahliakweker 14.00 uur       
Do 05: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Zo 08: Vrouwen samen sterk dauwtrappen 
Ma 09: KBO kienen 13.30 uur 
Za 14:` Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Zo 15: Zanglust H.Mis opluisteren Griendtsveen 11.00 uur 
Ma 16: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 18: Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur 
Do 19: - KBO knutselen 13.30 uur 
  - Openbare dorpsraadvergadering bij café os Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Di 24: Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje 
Za 28: - JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur 
  - Meriko Vocaal concert 20.00 uur 
 

Oktober: 

Do 03: KBO knutselen 13.30 uur 
Vr 04: KBO eetpunt 
Zo 06:  - Zanglust koffieconcert 10.30 uur 

- Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur 
Ma 07: KBO wandelen 13.30 uur 
Wo 09: Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur 
Za 12: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur 
Ma 14: KBO kienen 13.30 uur 
Di 15: KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur 
Do 17: - KBO knutselen 13.30 uur 

- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Kampen 

 
• Plekband  : 18-22 juli (start vandaag dus) 

• Bad Boys  : 3-10 augustus (eindkamp) 

• Coole JN Bende : 10-17 augustus 
 

Het gezamenlijk kamp was GOED. De kampen die nog komen beloven ook super, gezellige 
kampweken te worden. In het kampboekje staat alle informatie die van belang is. Mochten er nog 
vragen zijn, stel deze dan gerust aan de leiding. 
We wensen iedereen heel veel plezier. 
 

Data gezamenlijke kampen 

• 2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de 
zomervakantie) 

• 2021 → 24 – 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie) 
 

Start nieuwe groep 

Hallo jongens en meisjes van groep 3 (na de zomervakantie zitten jullie in groep 4). 
Na de zomervakantie zullen we gaan starten met de groepsavonden; deze 
vinden plaats op de donderdagavond van 18:30 tot 19:45. Naast actief en 
creatief bezig zijn, zijn er activiteiten zoals een weekendje weg, een 
gezamenlijk kamp dat in de zomervakantie is en natuurlijk leuke activiteiten 
tussendoor zoals pietenjacht etc. 
De leiding heeft er zin in.  
 

OPA en OMA 

Zaterdag 27 juli wordt oud papier opgehaald. Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn Bert Thijssen 

(i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. We vertrekken om 
14:00 uur vanaf café Ger Kleuskens. Met warm weer ervoor zorgen dat je een flesje gevuld met 
water mee neemt. 
 

Zaterdag 27 juli kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal tussen 13:00-15:00 

uur in komen leveren bij de container die staat op de parkeerplaats van het voetbalveld. Er zullen 
twee vrijwilligers aanwezig zijn voor eventuele hulp.  
Dit zijn Jos van Ras en Pieter Joosten (groep 2). 
 

Stafbarbecue 

Afsluiting seizoen 2018/2019 vindt 23 augustus a.s. plaats. We gaan dan gezellig barbecueën. 
Binnenkort meer informatie hierover. 
 
 

 

 

Géén Krèntje op 

 

donderdag 1 augustus 

 

 
 

 
 

I.v.m. vakantie verschijnt er op donderdag 1 augustus géén Krèntje. 
Houd hier s.v.p. rekening mee bij het aanleveren van kopij. 
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Afvaldumping in Schadijker Bossen 

 
Woensdagavond 10 juli heeft er een afvaldumping op de Loofhoutweg (Schadijkse bossen) 
plaatsgevonden. Dit is gemeld door een wandelaar en donderdag 11 juli is de rommel door de 
gemeente opgeruimd. Jammer dat zoiets gebeurt; onze gemeente heeft een prima afvalbeleid en 
er zijn voldoende mogelijkheden om tegen geringe kosten het afval af te (laten) voeren. 

 

BBQ Rector de Fauwestraat 
 
Zaterdag 6 juli heeft de Rector de Fauwestraat haar jaarlijkse BBQ gehouden. Ondanks de 
regen was het in de tent erg gezellig en kon er onder het genot van een lekker stukje vlees en een 
drankje gezellig worden bij gekletst. 
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Geschiedenis van de parochie  

St. Jan Evangelist - deel 102 

1973: Jet Muysers vertrekt naar Ambon 
 
 
 
Jet werd in 1928 aan de 
Schadijk geboren. 

In 1948 trad ze, op 19-jarige leeftijd, in als zuster Marie 
Francoise bij de kleine zusters van St. Joseph in Heerlen. 
Vanaf 1950 was zij werkzaam in ’t St. Joseph Ziekenhuis te 
Eindhoven, voornamelijk op de kinderafdeling. 

Op maandag 8 januari 1973 vertrok Jet Muysers op 44-
jarige leeftijd naar de Indonesische stad Ambon om zich 
daar te gaan inzetten voor missie- en ontwikkelingswerk. 
Kort daarvoor had ze de opleiding voor verloskundige 
voltooid en ze zou gaan werken in het Otto Kuyk ziekenhuis 
van Ambon aan de opleiding voor verloskundigen. 

In het weekend voorafgaand aan haar vertrek nam Jet 
Muysers in de parochiekerk afscheid van de Meterikse 
bevolking, die op oudejaarsdag via een bliksemactie ruim 
tweeduizend gulden voor de vertrekkende zuster bijeen 
bracht. 
 
Aangekomen op de voorlopige plaats van bestemming schreef Jet onderstaande brief over haar 
reis naar het verre Indonesië. 
 

Missiethuisfront 

Brief van Zr. Jet Muysers 

Jakarta, 19 januari 1973 

Beste Zusters, Familieleden en Kennissen, 

Nu ik al meer dan een week in Indonesië ben, wordt het toch eens tijd dat u iets van mij hoort. 
Vooraf een korte reisbeschrijving: Om 17.15 uur startte ons vliegtuig en weldra zaten we op een 
hoogte van 10.500 meter. Beneden ons was niets te zien, één groot wolkendek bedekte de aarde. 
Het was uitstekend vliegweer, dus we hadden nergens last van, althans ik niet en van mijn 
medereizigers heb ik niets gemerkt. 
 
Ongeveer 3 uur later landden we in Athene, een tijdsverschil van een uur met Nederland. 
Je kon er als je wilde je horloge bijzetten, maar ik heb zolang mogelijk de Nederlandse tijd 
aangehouden; temperatuur -70“ C. Voor ruim een half uur moesten we het vliegtuig verlaten. De 
handbagage namen we mee naar het dichtstbijzijnde restaurant van de luchthaven. Terug naar het 
vliegtuig werden we gecontroleerd en gefouilleerd, ook een rare gewaarwording. Maar enfin we 
waren toch weer blij dat we in het vliegtuig zaten. Vertrek in Athene was 22.10 uur locale tijd en 
21.20 Nederlandse tijd. Het stijgen was weer even vreemd, maar weer op een hoogte gekomen 
van 10.500 meter en 890 km per uur vliegen merkten we weer niets. Na 3 uur vliegen landden we 
weer in Teheran. Hier lag warempel sneeuw, de temperatuur was -50° C. Ook weer even uit het 
vliegtuig geweest, maar verder geen controle. Vertrek van het vliegveld Teheran was om 1.30 
locale tijd en 3.50 uur Nederlandse tijd. Ik hield nog steevast de Nederlandse tijd aan, maar het 
werd al wat moeilijker. Telkens moest ik bij mijn buurvrouw kijken hoe laat of het eigenlijk wel was. 
Al spoedig vlogen we over de Sahara. De passagiers kregen een rustpauze van plm. 6 uur tot 
Bangkok. Er werden dekens en kussentjes rondgedeeld en aangezien er niet zoveel passagiers 
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waren kreeg ieder een bank om op te liggen, dit waren dus drie zitplaatsen. De lichten werden 
gedoofd en de steward en stewardess liepen stilletjes rond om te kijken of iedereen sliep. Ik 
voelde me op dat moment in een zaal van het ziekenhuis waar de wachtzuster rondliep. Ik heb wel 
iets geslapen. In Bangkok gekomen begreep ik niets meer van de tijd, het was er nl. 13.30 uur en 
mijn horloge stond uur. Nu werd het toch wel moeilijk. Met lichte weemoed stelde ik de tijd maar bij 
en liet de Nederlandse tijd voor wat ze was. 
De temperatuur was hier hoog. Je voelde de warmte je tegemoet komen toen we uitstapten. Na 
een uur vlogen we over de Zuid-Chinese zee en daarna vasteland. Op het vliegveld Kuala Lumpur 
weer een pauze van 25 minuten die we aan boord doorbrachten, temperatuur 30° C met bewolkte 
lucht. De service in het vliegtuig was aldoor geweldig. Ieder had een menukaart voor de hele reis. 
Het hield niet op met eten en drinken. Na 25 minuten pauze startte het vliegtuig weer, op weg naar 
Singapore, prachtig panorama. Na 50 minuten vliegen werd ook hier weer gestopt. Iedereen 
moest weer even uit het vliegtuig. Buiten was het lekker warm, 24° C, maar in het restaurant van 
de luchthaven was het best om uit te houden. Eindelijk begonnen we aan de laatste etappe.  
 
Om 20.00 u. kwamen we in Jakarta aan. De Nederlandse tijd was toen 14.00 uur. We kwamen 
een half uur later aan dan gezegd was, toch moet ik zeggen dat de vliegreis perfect verlopen was. 
Bij de douane werden de koffers nagekeken. Het openmaken ervan met de kleine sleuteltjes, was 
veel meer werk dan het kijken; hier en daar werd wat opgetild, maar voor de rest ging het goed. 
Broeder Duisters M.S.C. in Jakarta werkzaam, stond ons al op te wachten met de auto, om ons 
met bagage en al naar de zusters Ursulinen op Jalan Pos 2 te brengen. Hier hebben ze een 
gastenverblijf waar iedereen terecht kan die op doorreis is. Na een frisse dronk zijn we meteen 
naar bed gegaan, het was inmiddels 21.30 uur en we hadden toch wel een vermoeiende reis 
achter de rug. 
 
De eerste nacht onder de klamboe (muskietennet) behoorlijk geslapen. Het lijkt en is misschien in 
al die hitte erg benauwd, maar beter dan de muskieten om je heen, daar heb je overdag al genoeg 
last van. Om 4 uur werd ik al gewekt door de aanhangers van Mohamed die op een andere manier 
hun psalmen zongen en dat is iedere morgen weer opnieuw. De mensen hier zijn enorm vroeg uit 
de veren. Om 7 uur gaat ieder werken die werk heeft, de rest zit maar te zitten. Ze leven 
voornamelijk buiten van ’s morgens vroeg tot ’ avonds laat. Binnen is het kennelijk te warm met 
zoveel op elkaar, want het koelt inderdaad niet veel af ’s nachts. 
 
Woensdagmorgen waren we om 7 u. al op pad naar het immigratiekantoor en tegelijk naar het 
ziekenhuis St. Carolus, om daar voor drie maanden stage te lopen en iets van de taal onder de 
knie te krijgen. We gingen er met een bemo naar toe, dit is een gemotoriseerd Japans voertuigje. 
Er is hier bijna geen snelverkeer, alles rijdt kris-kras door elkaar en iedereen let maar wat op. De 
bromfietsers rijden overal tussendoor; ze toeteren de hele tijd. Stoplichten zijn er bijna niet, 
ofschoon het wel komt. De prachtige gebouwen staan naast de armzaligste hutten van de 
kampong. De tegenstellingen zijn hier enorm groot. Beste mensen ik eindig met mijn verhaal; een 
volgende keer gaan we verder. Naar omstandigheden maak ik het goed. Het is wennen aan 
warmte, eten en omgeving. 
Hartelijke groeten,  
        Zr. Marie Francoise Muysers  
    
 

 

Vernielingen tijdens Meterikse kermis 
 
Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag diverse vernielingen 
aangericht en spullen gestolen bij de kermisattracties. Als gevolg daarvan 
moesten de kinderen van Meterik het maandag stellen zonder attracties. 
De organisatie heeft via een bericht op Facebook de daders opgeroepen zich 

te melden en getuigen gevraagd. Daarop hebben de daders zich bij de organisatie gemeld en de 
gestolen spullen terug gebracht. Ze gaven toe in een dronken bui gehandeld te hebben.   

Het kermisprogramma in de feesttent en in de speeltuin gingen maandag wel door.  
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FIETSDAG 2 JULI 

 

Om 09.15 uur gingen we van start om de eerste 12 km af te leggen. De eerste stopplaats was 
‘Natuurbegraafplaats Weverslo’ bij Venray – Heide. Hier kregen we onder het genot van een kop 
koffie met gebak uitleg over het ontstaan van de eerste natuurbegraafplaats in Limburg. Zeer 
interessant en zeker de moeite waard om er ook een bezoek te brengen. Na die informatie kregen 
we nog een rondleiding door deze mooie bosrijke omgeving.  

Om 11.30 uur vertrokken we voor het 2e gedeelte en kwamen we na 15 km aan bij zorgboerderij 
‘de Kruidenhoeve’ in Milheeze, waar we hebben genoten van een goed verzorgde lunch. Na de 
lunch volgden we een rondleiding door de kruidentuin, waar ze de vruchten en zaden van 
gebruikten om er zelfgemaakte soep, jam, honing en gedroogde kruiden van te maken. Ook hier 
kun je afstappen met fietsen voor een kop soep of een andere lekkernij.  

Om 14.30 uur gingen we weer op de fiets voor de volgende 10 km en maakten een stop bij 
Camping ‘De Berkhorst” aan de Zeilbergseweg in Ysselsteyn. Hier hebben we onder het genot van 
een drankje met appelgebak kunnen genieten van het mooie terras en het prachtige uitzicht op de 
natuur in Ysselsteyn. Ook op deze plaats is het de moeite waard om een tussenstop te maken 
tijdens een rondje fietsen voor een drankje, een frietje of een schnitzeltje .  

Om 16.30 uur stapten we op de fiets voor de laatste 10 km terug naar Meterik, waar alle 33 
deelnemers weer gezond en voldaan afscheid van elkaar namen na een zeer mooie fietsdag en 
niet te vergeten, het zeer mooie fietsweer.  

Het bestuur van Seniorenvereniging KBO Meterik bedankt de deelnemers die hebben bijgedragen 
aan het doen slagen van deze fietsdag en we zullen er alles aan doen om in 2020 weer zo’n 
mooie dag te organiseren. Bedankt.  
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Meterikse Kermis 2019 

 
 
. 

 

500 meter      1000 meter 

Heel fit na 5 km 
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Kinderspeelplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verven in MFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painting 
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Veel lol 

 

 

 

 

 

Meterik bakt 

 

 

 

 

   Valt niet mee, hè 

Toepwedstrijd 
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Meterikse Kermis 

 

Uitslag ‘RUNDJE UM DE ZAAL’ 
 

Naam    Tijd 5km     Naam  

  Tijd 5km 

  
Frank Fonteijnen  19.50 
Tom Wilms   22.11 
Manouk Peters  22.19 
Dre Peeters   23.01 
Guus Jacobs   23.10 
Tom Boumanns  23.19 
Jelle Linskens   23.23 
Hans van den Ouweland 23.24 
Ruud Meijers   23.48 
Bas van Rengs  23.49 
Petra Alards   24.29 
Ruud Hermans  24.35 
Wilbert Claessens  24.41 

Ruud vd Homberg  25.07 
John Smits   25.10 
Jouri Burgers   25.19 
Kelly Couwenberg  25.50 
Freek Ramaeckers  25.56 
Hedwig van Ras  26.15 
Giel Muysers   26.21 
Richard Derix   26.23 
Erik Brouwers   26.44 
Yvonne Keijsers  26.45 
Martin vd Homberg  27.33 
Eva Ramaeckers  30.35 
Roel en Paul    159 

  
 

Naam   Tijd 10km    Naam   Tijd 10km 

  

Giel Janssen   39.58 
Joris vd Beuken  39.59 
Michel Klevers   40.00 
Marcel Meulendijks  42.48 
Boy Geurts   43.48 
Arno Theeuwen  44.21 
Erik de Zwart   44.47 
Sjon Seuren   46.35 
Jos van Ras   46.47 
Niels van der Vight  46.51 
Ruud Ramaekers  48.09 
Jochum Oversteeg  48.16 

John Wanten   48.18 
Marc verheijen  48.37 
Theo Namen   52.58 
Niek van Lin   53.31 
Lodewijk Ramaekers  53.50 
Wilbert Classens  54.17 
Gerard Groenen  55.17 
Loes Heuvelmans  55.19 
Wim Philipsen   57.18 
Frits Goskens   62. 39 
Marc Janssen             166.55 

  
 

Rangorde 1000m  

1 Bjorn  Bouten 
2 Rik Craenmehr 
3 Isa Tacken 
4 Meike Don 
5 Ritchie Janssen 
6 Max Janssen 
 

Rangorde 500m  

1 Niels van Rens 
2 Sam Hagens 
3 Milo Kouffeld 
4 Billy vd Beuken 
5 Ole Jans 
6 Lot van Rens 
 Moud Schouber, Layla Kauffeld, Floor v.d. Beuken, Sophie Scherpenzeel 
 

http://www.google.com/imgres?hl=nl&sa=X&biw=1680&bih=955&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VUh6wFBz4aifUM:&imgrefurl=http://www.headlinez.nl/index.php?category=Atletiek&docid=uDaVKebpJjrszM&imgurl=http://www.headlinez.nl/images/atletiek.gif&w=150&h=117&ei=356qUOC3JcPE0QX2qIGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1274&vpy=471&dur=5139&hovh=93&hovw=120&tx=85&ty=46&sig=107630542770312409473&page=2&tbnh=93&tbnw=120&start=37&ndsp=44&ved=1t:429,r:43,s:0,i:268
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Presentatie Meterikse Veld 

Afgelopen maandag verzorgde Heemkunde Meterik, in een erg goed gevulde feesttent, een 
presentatie over de geschiedenis van het Meterikse Veld. 
 
Aan de hand van een powerpoint presentatie vertelde Jac Tacken over de rijke historie van het 
Meterikse Veld waar, mede door opgravingen, een en ander over bekend is. 
 

 
 
Heemkunde Meterik heeft, samen met de organisatie van 800 jaar Horst aan de Maas, de 
geschiedenis van het Meterikse Veld afgedrukt op grote panelen (hierboven ziet u één van de 8 
borden). De panelen waren tijdens de presentatie te zien en ze krijgen binnenkort een permanente 
plaats bij de Meterikse molen. 
De presentatie is ook terug te vinden op onze website: www.geschiedenismeterik.nl. Het volledige 
rapport van het archeologisch onderzoek dat plaats heeft gevonden op het Meterikse veld is ook te 
vinden op de website: https://www.geschiedenismeterik.nl/landschappen.  
Het rapport heeft als titel:  
‘Een vroegmiddeleeuwse nederzetting op het Meterikse veld (630 tot ca. 1000 na Chr.). Definitieve 
opgraving te Horst a/d Maas (L), Meterik en is geschreven door Jan de Koning. 
 
Heeft u informatie over het rijke Meterikse verleden (foto’s, documenten, feestgidsen, brochures, 
informatieboekjes, rouwbrieven, bidprentjes, informatie over de parochie etc.) gooi die dan s.v.p. 
niet weg maar schenk ze aan Heemkunde Meterik. We zijn er erg blij mee.  
 
Heeft u info die voor ons van belang kan zijn maar die u zelf wilt houden, laat het dan even weten. 
We scannen de materialen en daarna krijgt u alles weer terug. 
Neem contact op met een van de leden van Heemkunde Meterik of mail naar 
info@heemkundemeterik.nl. Alvast erg bedankt! 
 

http://www.geschiedenismeterik.nl/
mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Doe mee aan de campagne  

  ‘Maak jij het verschil voor een kind’ 

Eén op de vier kinderen groeit thuis op met zorgen. De redenen voor de zorgen lopen sterk uiteen: 
een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, 
een (v)echtscheiding, geldproblemen…    De impact van problemen 
thuis is vaak groot en ieder kind gaat daar anders mee om. Helaas zijn 
die zorgen niet altijd duidelijk af te lezen van het gezicht van een kind. 
Juist daarom is het belangrijk om alert te zijn op signalen van kinderen 
en hen te helpen. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken. 

Doe mee aan de campagne ‘Maak jij het verschil voor een kind’ 

Wanneer een hulpverlener, welzijnswerker, docent, trainer, vrijwilliger of 
opa, oma, oom, tante, buren een kind regelmatig ziet, kunnen veranderingen in gedrag en wellicht 
zelfs signalen dat er iets mis is, opgemerkt worden. Voor een kind is hulp en ondersteuning bij 
zorgen zeer welkom; een beetje aandacht, begrip en hulp zijn van onschatbare waarde.  

Het initiatief ‘Maak jij het verschil voor een kind’ helpt iedereen die regelmatig te maken heeft met 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op de website 
www.maakhetverschilvooreenkind.nl is meer informatie te vinden over signalen van kinderen met 
zorgen thuis, gesprekstips, en tips over hoe je zelf het verschil maakt voor een kind. Tevens is op 
de website meer informatie te vinden over professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in 
de regio. Zij kunnen verdere hulp en advies geven als dat nodig is. Zo staat een volwassene er 
niet alleen voor.  

Op de website is ook een toolbox ingericht. In de toolbox zijn alle campagnematerialen gratis te 
downloaden, zoals o.a. een animatie, posters en social mediapost. Verspreiden en delen hiervan 
wordt gewaardeerd.  

‘Maak jij het verschil voor een kind’ is een initiatief van meerdere organisaties: MET ggz, Centrum 
voor Jeugd en Gezin Midden Limburg, Vincent van Gogh, GGD Limburg-Noord, Synthese, 
Wel.kom, Punt Welzijn en Menswel. De campagne is mede mogelijk gemaakt door subsidie van 
de zeven Midden-Limburgse gemeenten. 

 
 

 
 
 
 
 
Uit het boekje met als titel ‘Moet ik nou nog lang op 
school blijven?’ 
 
Geschreven door Jeu Geurts en de tekening is van 
Henriëtte Kerkhoff 
 
 
 
 
 
 

http://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 

 
Zaterdag 20 juli: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 27 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

Zaterdag 3 augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 10 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Frans Verdellen (jaardienst), 
2. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst) 
 

Zaterdag 17augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur 

1. Ben Lemmen (jaardienst) 
 

Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur 

Geen misintenties 
 

Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster 

 

Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray 

Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30uur. 

 

Lectoren:    Acolieten:    Collectanten: 

27-07: Margriet Hendriks 27-07: Theo v. Rens  27-07: Jan Steeghs 
10-08: Maria v. Rijswick 10-08: Huub Baltussen 10-08: Tjeu Tacken 
24-08: Jos Tielen  24-08: Max v. Dieten  24-08: Piet Colbers 
31-08: Sophie Houben 31-08: Jan Philipsen  31-08: Jan Steeghs   
   

Gedoopt 

Zondag 14 juli jl. werd in onze parochiekerk Tygo Moen gedoopt.  
Van harte gefeliciteerd Tygo, je ouders en grootouders.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst :  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit 
nummer is:  06-5540 8023  
 
 

Alle Vierdaagse wandelaars  

veel succes gewenst! 
 

Nog één dag en dan zit de 103de Vierdaagse van Nijmegen er al weer op. 

De redactie wenst alle Meterikse wandelaars morgen een fijne wandeldag toe en een glorieuze 
intocht over de Via Gladiola. Het  welverdiende Vierdaagsekruis is voor jullie! 

Leuk als we een foto of een verslagje mogen ontvangen voor ’t Krèntje! Alvast bedankt! 
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