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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Met een zonnige dag en een vochtige nacht
staat al wat bloeit in volle pracht.
In week 28 is er 8 mm. neerslag bijgekomen.
Het totaal in juli is 27 mm.
Corona nam bezit van de wereld
en liet ons zien dat we misschien wel mogen verschillen van kleur
maar toch allemaal hetzelfde zijn.
Tot weeres met groeten van Jos

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
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.

Meulewiekagenda vanaf 16 juli 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juli
Ma
Za
Zo
Ma

20:
25:
26:
27:

Di
Wo
Do
Vr

28:
29:
30:
31:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
- Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
- Molen. Inloop bij Molen 14.00 tot 16.00 uur open
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik

Augustus
Za
Ma
Wo
Ma

01:
03:
05:
10:

Ma

17:

Do
Za

20:
22:

Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk: fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- Eetpunt "Schuuf gezellig aan" 12.15 uur
- Open inloop MFC 13.30 tot 16.00 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur

September
Do
Zo
Ma
Wo
Ma
Di
Do

03:
06:
07:
09:
14:
15:
17:

Ma
Wo
Za

21:
23:
26:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Vrouwen Samen Sterk: dauwtrappen (onder voorbehoud)
KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie Wienes zorgboerderij 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering in biljartzaal MFC De Meulewiek 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk: quiz (onder voorbehoud) 19:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Oktober
Do
Ma
Wo
Zo
Ma
Wo
Do

01:
05:
07:
11:
12:
14:
15:

Ma
Wo
Do

19:
21:
22:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk: Andrea Apeldoorn, transgender (onder voorbehoud) 19:30 uur
Meriko Vocaal te gast bij Sevenums Mannenkoor 11:00 - 13:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO excursie kasteelboerderij Graaf ter Horst 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels (onder voorbehoud) 19:30 uur
’t Krèntje: huis-aan-huis bezorging

Wereld Slangendag
Vandaag, 16 juli 2020 is het 'Wereld Slangendag' (World Snake Day). Een dag waarvan de
oorsprong onbekend is, maar die vaak in het nieuws komt omdat sommige mensen gevaarlijke stunts
uithalen met hele grote en/of giftige slangen.
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Zomer Kamp JongNL Meterik naar Maashees

Het is al bijna zover, kamp 2020! Wij als leiding zijn heel blij dat het door kan gaan en hebben er al
super veel zin in.
Even wat praktische dingen op een rijtje:
• We gaan van maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli op kamp in Maashees.
• Jullie kunnen op maandag gebracht worden tussen 10:00 en 11:00 uur en
op donderdag weer gehaald worden tussen 16:00 en 17:00 uur. Voor het
brengen en halen wordt nog een schema gemaakt per groep.
Dit volgt nog.
• Je fiets hoef je dit jaar niet mee te nemen, want die hebben we niet nodig.
Ook hoef je geen zakgeld mee te nemen.
• Verdere belangrijke afspraken ontvangen jullie ouders nog via de mail.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij! We zien jullie graag allemaal maandag de 27ste!
Groetjes de leiding.

OPA
Volgende week, zaterdag 25 juli komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 3 aan de beurt.
Dit zijn Bert Thijssen (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans.
We starten om 14:00 uur vanaf Ger Kleuskens. Zorg dat vanaf die tijd alles netjes gebundeld voor aan
de weg staat.

OMA
Volgende week zaterdag, 25 juli, kan al het oud metaal en stekker bevattend materiaal ingeleverd
worden tussen 13:00-15:00 uur bij de parkeerplaats op het voetbalveld in Meterik.
Twee vrijwilligers zijn aanwezig voor eventuele hulp. Dit zijn Henk Ambrosius (i.p.v. Jos van Ras) en
Pieter Joosten.

Géén Krèntje op donderdag
6 augustus
In verband met vakantie verschijnt er op
donderdag 6 augustus géén Krèntje.
Houd hier s.v.p. rekening mee bij het
aanleveren van kopij.

WANDELEN
Maandag 20 juli gaan we weer wandelen en zoals gebruikelijk weer de 3 en de 5 km.
Een kleine verandering is het gebruik van de koffie bij terugkomst. Maar laten we dit als een verrassing
doorgaan. We vertrekken zoals gewoonlijk om 13.30 uur bij zaal ‘De Meulewiek’. Het bestuur van
seniorenvereniging KBO Meterik wenst de deelnemers veel wandelplezier en mooi weer.
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Duurzaam Meterik: oproep aan alle inwoners
Dorpsraad Meterik wil samen met jou werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Bij een Duurzaam
Meterik kun je denken aan samen energiebesparende maatregelen nemen, collectief zonnepanelen
inkopen of onze eigen energie opwekken. Maar denk ook aan bijen-, vlinder- en insectvriendelijke tuinen.
We willen graag weten wat jij belangrijk vindt bij duurzaamheid in en om het huis. Heb je een specifieke
interesse of expertise op een bepaald duurzaamheidsgebied en wil je een steentje bijdragen aan een
Duurzaam Meterik, laat het ons weten via duurzaammeterik@gmail.com.
Voor de onderwerpen waar veel belangstelling voor is willen we in het najaar projectgroepen opstarten.
Samen gaan we aan de slag om duurzame maatregelen concreet toepasbaar te maken voor inwoners in
Meterik.
Doe mee en reageer op duurzaammeterik@gmail.com !

Aanbieding ACTIETAS
Op vrijdag en zaterdag 17 en 18 juli
Nu voor € 9,95
Inhoud:
Sinaasappels, sperziebonen,
rode/witte/spitskool, limoen, citroen,
nectarine, aardbei, erwten, wortels.
Onze actietas is alleen op bestelling

VOF Rasing
Lorbaan 17, America,
Tel. 06-44329796
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Miëterikse Kermis Draaide Door! Bedankt!
Wat hebben we er, ondanks alles, een mooi kermisweekend van gemaakt met z’n allen!
Vrijdag startten we met de online XL-kwisvraag. Er waren veel fanatiekelingen die probeerden om de
juiste code te kraken. Een ware opgave bleek achteraf, want er was slechts één team die het juiste
antwoord wist in te zenden: Baldi & Co, proficiat!
Zaterdag was het showtime! Vanuit de studio in Lomm waren we de hele avond live met de Miëterikse
Kermis Draait Door. Een veelzijdige talkshow waar veel Meterikkers hun steentje aan hebben bijgedragen.
Met verschillende tafelgasten, een bierproeverij van de Horster Beer Brouwers, kermisloterij, ‘stroatproat’,
Astro TV, onze eigen huisband ‘The Hedge’ en als verrassingsgast Stan Seuren alias aka Travolta met
een mooi stukje poëzie, hopen we iedereen vanuit thuis te hebben kunnen amuseren. Wij hebben er in
ieder geval van genoten!

De talkshow is terug te kijken via ons
YouTube kanaal: Kermis Meterik

Zondag was het als vanouds gezellig bij Café Kleuskens. Onder het genot van een verkoelend ijsje
genoten we van het toeptoernooi, de muziek en de zon op het terras.

De nostalgische ijscokar reed
de hele middag rond door het
centrum van Meterik, waarmee
we veel kinderen (en ouders)
wisten te verblijden!
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Maandag. Ook de ouderen wisten we te verrassen op maandagochtend, toen we ze een stukje
kermisvlaai aan huis bezorgden. Dit deden we in samenwerking met Café Kleuskens, Bakkerij Kessels en
de Dorpsverbinders.

7

In de middag was het speelkwartier voor de kinderen geopend en werd er gesprongen, geklommen en
geracet op de stormbaan en het springkussen.

We willen iedereen bedanken die er dit weekend (digitaal) bij was! We hopen volgend jaar ons eerste
lustrum echt waar te kunnen maken. Reserveer dus alvast in de agenda: 9 t/m 12 juli 2021:
Jubileumweekend Miëterikse Kermis! Tot dan!
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In de foyer wurd dr de âfgeloëpe 2 waeke vuül werk verzatte à de plefôn plate: daat is miër werk âs daat ut
vaan teveure waar bedôch. En gepriegel vaan jewelste en Wiel H. zet dao zien tand i …. figuurlik
gespraoke natuurlik. Iën etage hoëger hebbe de mânne vaan ut biljart ut druk mit stucadore en verve en
natuurlik vlaaj aete. En impressie vaan de voortgâng:
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Veur waat dr de âfgeloëpe zaoterdaag is gebeurd, hebbe we enne neeje gastschriêver gevônge, en
umdaat heej baeter in ut dialec kaan zinge âs schrieve, volgt heer zien ongesensureerde inbreng:

Vandaag hebben Frank en Ruud de muren
gevoegd. Frank is sinds een goed jaar een
collega van mij (35 jaar lang zelfstandig voeger
geweest).
Na 4 uurtjes voegen was het alweer klaar. Een
frikandel en kroket later zat de werkdag er voor
hen op.
Het "aangeheelde" metselwerk is dus weer een
beetje verder in de muur verdwenen.
Nu kan het drogen en kunnen we vanaf week
31 met het "keimwerk" beginnen.
Hierbij brengen we de gevels in twee kleuren:
antraciet en gebroken wit.
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Binnen zijn we verder gegaan met de afwerking. Mart maakt voor de biljartruimte nog een extra
stopcontact voordat het plafondwerk in de foyer gerasterd wordt. Jos heeft de kozijnafwerking op zich
genomen.
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Vanaf deze week zijn de volgende 'grotere' klussen ingepland. Hiervoor willen we
namens de werkgroep een oproep doen in 't Krèntje aan alle gebruikers van onze zaal
en/of mensen die zich hiervoor voelen aangesproken. Heb je zin en tijd om een
morgen, middag, avond of hele dag mee te helpen aan dit mooie project en heb je tijd
op/in onderstaande datums of periode? Stuur dan een bericht naar Chiel Smulders op
06-10749234:
•

Keimwerk fase 1 (gevels primeren en één keer in kleur zetten)
Tussen zaterdag 25 juli en zaterdag 1 augustus

•

Sloopwerk hoog dak (met professionele begeleiding)
Vrijdag 21 augustus vanaf 18:00 uur

•

Sloopwerk hoog dak (met professionele begeleiding)
Zaterdag 22 augustus vanaf 08:00 uur

•

Keimwerk fase 2 (gevels 2e keer in kleur zetten/finishen)
Vanaf 31 augustus t/m 5 september

•

Sloopwerk laag dak (met professionele begeleiding)
Donderdag 27 augustus vanaf 18:00 uur

•

Isolatie/voorbereiding laag dak (met professionele begeleiding)
Vrijdag 28 augustus vanaf 18:00 uur

•

Branden laag dak (met professionele dakdekkers)
Zaterdag 29 augustus vanaf 08:00 uur

Thanks!
Gr. Chiel
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Corona-periode

Maak jij je zorgen over iemand?
We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard
raakt. Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip
op hun leven te verliezen.
Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving.
Maak jij je zorgen over iemand? Én wil je iets doen maar weet je niet wat?
Neem contact op met Meldpunt Signaal via 0900-0116 (mag anoniem).
🔸 We luisteren naar je verhaal.
🔸 Soms kunnen we je geruststellen.
🔸 Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken
we met je mee.
🔸 Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de
situatie erger wordt. We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

Stichting Nativitas. Noodkreet voor Noodhulp
U kent de stichting Nativitas waarschijnlijk van de jaarlijkse speculaasactie samen met het Citaverde
College.
De stichting ondersteun al 27 jaar het project van de Belgische ontwikkelingswerkster
Marie Jeanne Colson op het eiland Flores in Indonesië (mama België). Mama België vangt op Flores
al 40 jaar kinderen van de armste der armen op in haar 6 zorgcentra. De kosten moeten voor 90%
opgebracht worden door particulieren uit Nederland en België.
Het kabupaten Sikka op Flores is een van de meest door het coronavirus getroffen gebieden van
Indonesië. In de zorgcentra van mama België zijn bijna 170 monden te vullen. Inkomsten zijn er geen
meer en de kosten stijgen enorm. Geneesmiddelen zijn erg moeilijk of niet te krijgen en doktershulp kost
enorme bedragen. Een adequate ziektekostenverzekering is er niet. Er moeten veel extra kosten gemaakt
worden.
Wij realiseren ons dat ook in Nederland de corona-nood steeds groter wordt, maar aan deze kant van de
wereld hebben we tenminste nog wel een vangnet, wat in veel ontwikkelingslanden en zeker op
Flores, niet zo is. Het is niet zonder grote schroom dat wij u om hulp vragen, onder het motto: “Alle kleine
beetjes baten!”
De Indonesische regering verwacht dat de situatie niet beter zal worden voor eind september en vraagt de
bevolking deze 3 maanden uit te zitten. Mama België verwacht niet dat de zorgcentra dit kunnen overleven
(letterlijk) zonder extra financiële hulp en doet een beroep op onze stichting.
De extra kosten om de 3 maanden te overbruggen zijn door haar begroot op € 25.000. Stichting Nativitas
wil er alles aan doen om een zo groot mogelijk deel van dit bedrag bij elkaar te brengen. U begrijpt dat elke
donatie, hoe klein ook welkom is.

Mocht u bereid zijn mee te helpen dan kunt u een bijdrage storten op
Bankrekeningnummer NL56INGB0006463771 t.n.v.
Stichting Nativitas Horst, onder vermelding van “Corona“.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Het is gebleken dat we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij natuurlijke wijze kunnen
invullen.
Het lijkt misschien overbodig, maar het is toch aan te raden om vooraf te reserveren.
Hoe dat gaat kunt u hieronder lezen.

Wat zijn de regels?
-

-

Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
Er mogen niet meer dan 100 bezoekers per dienst zijn (vanaf 1 juli).
Mensen die hoesten, niezen of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.
Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch Corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
We verzoeken u: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en telefoonnummer.
Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen. Dat briefje kunt u
dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna wordt het
vernietigd.
Er is geen collecte zoals u dat gewend bent. Er zal achter in de kerk een offerschaaltje
klaarstaan voor giften.
Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
Het hardop zingen wordt op dit moment als een besmettelijke activiteit beschouwd, dus dat
laten we nog achterwege. Daarom is er ook géén koor aanwezig.
De organist zal wel aanwezig zijn.

Iedereen die komt wordt gevraagd zijn naam te laten invullen / briefje in te leveren en wordt door een
vrijwilliger naar een plaats verwezen.
Als er 100 personen zijn, dan houdt het op. Vol is vol. Wij denken dat het risico dat we mensen naar huis
moeten sturen niet heel groot is.
Maar wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren. Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of
susanbaltussen@planet.nl
De komende tijd zal bij de kerkberichten ook vermeld worden hoeveel reserveringen er al zijn bij het
opstellen van de berichtgeving.
We hopen dat we u mogen begroeten,
De parochiecoördinatoren.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
25-07: Margriet Hendriks
Huub Baltussen
08-08: Maria v. Rijswick
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
18 juli: geen H. Mis volgens rooster
25 juli: 17e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen)
1. Chris Korstjaans, 1e jaardienst
Voor deze mis zijn er op dit moment 10 reserveringen
1 augustus, geen H. Mis volgens rooster
8 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen )
1. 1e jaardienst Jan Jenniskens,
2. Karel Jenneskens (vanwege de vrienden)
Voor deze mis zijn er op dit moment 24 reserveringen
Telefoonnummer priesternooddienst
Telefoonnummer: 06-5540 8023 is beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
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Uit het boekje: ‘Moet ik nog lang op school blijven’ van Jeu Geurts en
Henriëtte Kerkhof

15

Werken uw handen niet altijd mee?
Uw handen werken hard, de hele dag. Als u klachten hebt aan uw handen of polsen dan kan dat behoorlijk
ingrijpend zijn. Enkele klachten die geregeld voorkomen zijn carpaal tunnel klachten, artrose, reuma,
duimklachten, sportletsels en klachten ten gevolge van een operatie.
Handtherapie wordt gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Binnen onze praktijk is Petra
Jansen al enkele jaren werkzaam als handtherapeut (aangesloten bij NVHT).
Samen kijkt zij met u naar een passende oplossing voor uw probleem of hulpvraag. Dit kan een advies of
behandeling zijn. Mocht u gebaat zijn bij een hulpmiddel in de vorm van een spalk of een brace dan kan
deze ook in onze praktijk op maat gemaakt worden.
De handtherapie valt in de meeste gevallen onder de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Indien u
een brace nodig heeft dan wordt deze tegen kostprijs gemaakt. Deze wordt niet door de verzekering
vergoed.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.

-
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