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(Zie blz. 7 e.v.)
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Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Als de rogge is gemaaid,
worden de knollen weer gezaaid.
In week 30 is er geen neerslag bijgekomen.
Het totaal in juli blijft 31 mm.
Corona, ojee een cliché,
wat doen we ermee?
Nou je kan er mee leren leven
of je kan in je kracht gaan staan
en er mee leven.
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 30 juli 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juli
Do
Vr

30:
31:

Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik

Augustus
Za
Ma
Wo
Ma
Do
Za

01:
03:
05:
17:
20:
22:

Gezamenlijk kamp 2020 JongNL Meterik
KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk: fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' MFC 12:15 - 13:15 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur

September
Do
Zo
Ma
Wo
Vr
Ma
Do

03:
06:
07:
09:
11:
14:
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
Muziekvereniging Concordia: rozenactie 17:00 - 20:00 uur
KBO kienen 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
Za
Do

19:
21:
22:
24:
29:

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
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud papier actie 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 uur

Vakantie!
-

Dit jaar hadden we geen vakantie. We speelden dan maar dat ons huis een week lang geen
elektriciteit had en dat moeder alles moest klaarmaken met olijfolie.
Eén keer per jaar zitten duizenden van onze landgenoten slecht behuisd, zijn slecht gekleed en
slecht gevoed. Ze noemen dat ‘vakantie’.
De meesten onder ons denken beter na over wat we met twee weken vakantie gaan doen, dan
over wat we met de rest van ons leven gaan doen.
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Toch nog een zomerkamp

Het gezamenlijk kamp is nog in volle gang. Over 2 weken zullen jullie hierover meer lezen in ‘t Krèntje
(volgende week verschijnt geen Krèntje).
De leiding en de kinderen hadden heel veel zin om te gaan. Aan onderstaande foto’s kun je zien dat de
leiding goede voorbereidingen heeft getroffen. Super werk! Geweldig ☺

Géén Krèntje op
donderdag 6 augustus
I.v.m. vakantie ontvangt u volgende week,
op donderdag 6 augustus, géén
Krèntje.
Houd hier s.v.p. ook rekening mee bij het
aanleveren van kopij.

Het eerstvolgende Krèntje verschijnt op donderdag 13 augustus.
De redactie wenst iedereen een fijne vakantieperiode!
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KIENEN
Omdat het bestuur het nog onverantwoord vindt i.v.m. het coronavirus en de nieuwe uitbraak in
vakantiegebieden in het land, heeft zij besloten om het kienen van MAANDAG 10 AUGUSTUS niet door te
laten gaan. Het bestuur hoopt dat het kienen op maandag 14 september wel doorgang kan vinden.
JAMMER, maar de gezondheid gaat voor.

WANDELEN

Maandag 3 augustus gaan we weer voor de 3 en de 5 km en zal er ook nu weer ergens een kop koffie
klaar staan. Wáár blijft nog een verrassing. De aanvang is, zoals altijd, om 13.30 uur bij ‘De Meulewiek’.
OPGELET: Het wandelen van 10 augustus gaat niet door, dit wordt 17 augustus.

FIETSEN

Dinsdag 11 augustus gaan we weer fietsen. Jan en Jan hebben een mooie route bedacht met
onderweg de mogelijkheid voor een kop koffie of een glaasje fris. De lengte van de fietstocht is iets langer
(37 km), maar dat zal geen bezwaar zijn. We vertrekken om 13.30 uur in Meterik bij de kerk.

EXCURSIE

De excursie naar Zorgboerderij Wieneshof op dinsdag 15 september gaat i.v.m. de corona perikelen
definitief niet door. Er is een te groot risico voor de bewoners, maar ook voor de leden die deelnemen,
omdat het naleven van de R.I.V.M. regels niet haalbaar is. Hopelijk kunnen we in 2021 een bezoek
brengen.

Geboorte
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Open inloop bij de Molen

Maandag 27 juli hebben de deelnemers van de open
inloop elkaar na 2 weken weer gezien. Het was weer
super gezellig. Even bijkletsen met koffie en een koekje.
De vrijwilligers van de molen hadden gezorgd voor vrolijke
en gezellig aangeklede tafels met veldboeketten uit de
pluktuin. Er werden pannenkoeken gebakken en dit viel
goed in de smaak. De molenaar deed er nog een schepje
bovenop en bracht de molen aan het draaien. Wat
hebben we in Meterik toch een geweldige locatie.
De deelnemers hebben genoten en zeiden volmondig “ja”
bij het voorstel om 10 augustus elkaar nog eens te
ontmoeten bij de molen.
Wilt u ook graag uw dorpsgenoten ontmoeten?
U bent van harte welkom.
Meld u aan bij de Dorpsverbinders 06-3823 0621.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en
brengt u weer naar huis. Uiteraard worden bij het vervoer,
evenals op de locatie, de juiste maatregelen genomen. Bij
slecht weer gaat deze activiteit niet door en de
deelnemers worden dan gebeld.
Dank aan alle vrijwilligers die deze middag mogelijk gemaakt hebben.

VOF Rasing
Aanbieding ACTIETAS
op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus

nu voor € 9.95
Inhoud:
gesneden macaroni-/ spaghettipakket,
2 rode bieten, appels, huisgemaakte rabarbercompote,
mandarijntjes, champignons en bloemkool.

Onze actietas is alleen op bestelling
VOF Rasing
Open op vrijdag / zaterdag 08.00 – 18.00 uur
Lorbaan 17 America
Tel. 06 – 4432 9796
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Training Blijf in balans in Venray
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder
worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven als je intensief voor een
naaste zorgt. Deze training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt te ontdekken hoe de
balans kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en mantelzorgers
kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training bestaat uit drie avonden van twee uur.
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray en Horst aan de Maas.
Wat: Training Blijf in balans
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray
Wanneer: Woensdag 23 september en 7 en 21 oktober 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.

Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden kan tot 2 weken voor start cursus.
Enkele weken voor de start van de training is een intakegesprek.
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen.
Trainers: Karin Zwart en Marjo Raijmakers.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

Agenda
22 augustus

Vierluik - korte oefenwedstrijden tussen America 1,
Hegelsom 1, Kronenberg 1 en Meterik 1.
Natuurlijk zal de bekende derde helft niet ontbreken.
4 september Kick-off party part 1. Opening van het seizoen.
Meer informatie volgt.

Gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die op donderdagavond de kantine wil bemannen. Lijkt het je leuk
om iedereen een gezellige avond te geven, voorzien van leuke muziek en een lekker drankje? Meld je dan
even bij een van de bestuursleden.

Senioren
Zaterdag 1 augustus zal de selectie weer met voorbereiding gaan beginnen, onder leiding van onze
nieuwe hoofdtrainer Paul Heldens en zijn kader.
Op donderdagavond 20 augustus zullen Meterik 3 en Meterik 4 met hun voorbereiding beginnen onder
leiding van Roel Wijnands en Huub Voesten.
Informatie betreffende oefenprogramma, opening kantine e.d. volgt t.z.t.

Een glimlach van liefde
een traan van gemis
omdat het zonder Cees
nooit meer hetzelfde is.
Hartelijk bedankt voor alle medeleven, hulp en steun.
Het helpt ons om zonder hem verder te gaan.
Mariet Bakker, kinderen en kleinkinderen
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Ut is maar good daat we enne groëte zaal hebbe, binne en boëte, want
op dn zaoterdaag ware dr toch enne gâs man op de biën. Dus iërs ma
gaow enne gâs vlaaie gehaald um de gooje mood dr in te halde.
Mark en Freek zaote al aan de
koffie, die kreege vaan Chiel de
opdrach um de boëtemoor aan de
Speulhofsbaankant te gaon witte.
Enne groëte roller veur de vierkante
maeters en enne kleine borstel veur
in de deepe getjes, enne bak verf en
hup, dn steiger op. Daat dr zes oor
later miër verf in eur hoor zaot daan
op dn borstel, zidde ni âf aan ut
resultaat! En hiël verschil in
vergeliek mit die grauwe bakstiën.
Ondertusse woor Wim en Marcel
gearriveerd um ut trappehoës te
gaon texxe.
Daat kôste die verrekkes good, dao
zien en paar gooje vakluuj aan
verlaore gegaon.
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Ôk vanoët de Heemkunde
woor Jeu en Carla aan ut
texxe geslage. Maa op en
gegaeve moment huurde ik
Jeu taege Carla zegge:
”Mechje, ik zuuj en bitje
minder tex op de roller
pakke, waant ut spettert
hiëlemaol dizze kânt op.
Kiek ma, miene vinger is
aal hiëlemaol wit”.

Umdaat ik pas um 10 oor mit Thijs in Druten nao andere
steul mos gaon kiëke, claimde Jos gauw dn tiëd um
enkele liesjes rondum ut plefong te plekke zoëdaat de
Kapper straks scherp de kleure wit en zwart kôs gaon
spuite, zonder en scheif liëntje.

En natuurlik waar Gerrit ôk wir vaan de partee. Ôk
dizze kiër wir bôve oppe steiger de moore aan ut
primere. Din haet de letste waeke dikke erm
gekreege.
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Sefke waar dr ôk wir, enkele vensterbânke plekke en miér
vaan die werkzaamhede. Maar heej woor geblesseerd, haj
een dikke bult oppe kop. “Hedde wûrd gehad mit de vrouw
jông?” Daat woor ut ni precies, ma waat ut waal woor, dao
kwame we ni precies âchter.
Natuurlik um half 10 koffie mit de vlaaj. Theejke waar ok wir
gekôme:“Dizze kiër back to the roots, we kriege friet mit
fricandelle en krokette”. Daat giët dr straks waal in.

De biljarters ware ôk in hun ruumte gaon plare, verve af texxe, daat woor ni precies bekend. Dus toew we
es ginge kiëke of ut en bitje opschoot, troffe we beide hiëre in dees positie aan. De veurzitter haj waal
enne stek in de hand, ma mit daat blauwe tuupke kôste toch gen moore texxe….. ?

Jan waar ôk wir gebeld um Jos mei te helpe nao tiene
mit de liesjes. En smiddaags spies dreije in de kuub:
multifunctioneel ingesteld di mins.
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Oppe maondaag kreeg ik nog de letste foto
vaan de maondaagploeg.
Op dizze daag ware Gerrit J, Jos C, Frans B en
Joost E aan ut witte geslage aan de andere
kant vaan de zaal.
Daat zien ôk enne gâs vierkante maeters vaan
bôve wies onder.
Op de foto kaan ik Frans good zeen staon, ma
of heej ôk witte verf in zien hoor haet, is ni
duudelik op de foto
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Gezocht: Vrijwilligers Thuisadministratie Horst
Heb jij altijd al iets met cijfers en papierwerk? Lijkt het jou leuk iemand te ondersteunen bij het op orde
brengen én houden van zijn of haar administratie? Meld je dan nu aan!

De Thuisadministratie Horst is op zoek naar vrijwilligers.
Als vrijwilliger bied je ondersteuning aan inwoners van de Gemeente Horst aan de Maas die moeite
hebben met het ordenen en beheren van hun (financiële) thuisadministratie.
De reden waarom mensen onze ondersteuning nodig hebben, kan heel verschillend zijn. Een te laag
inkomen, niet de weg weten in de regelingen en toeslagen, een terugval in inkomen door verlies van werk
of een scheiding. Het zijn allemaal aanleidingen, waardoor mensen soms voor korte of langere tijd even de
weg kwijt zijn en behoefte hebben aan ondersteuning.
Als vrijwilliger trek je samen met de hulpvrager op en je ondersteunt deze waar nodig.
Als vrijwilliger ben je tijdelijk gekoppeld aan iemand met een hulpvraag.
Als vrijwilliger werk je stapsgewijs toe naar het moment dat de hulpvrager zelf zijn (financiële) administratie
kan uitvoeren.
Als vrijwilliger van de Thuisadministratie Horst besteed je gemiddeld 1 dag of meerdere dagdelen aan dit
vrijwilligerswerk.
Je wordt ondersteund door de professionals van Synthese en krijgt scholing en deskundigheidsbevordering aangeboden. Reis- en andere onkosten worden door Synthese vergoed.
Ben jij degene met ervaring op het gebied van (financiële) administratieve zaken?
Vind jij het leuk om anderen hierbij te ondersteunen en te motiveren?
Dan is de Thuisadministratie Horst op zoek naar jou!

Heb je interesse in deze vrijwilligersvacature?
Of wil je meer weten over Thuisadministratie Horst?
Neem dan vrijblijvend contact op met Annie Korstjaans:
Telefonisch 0478 517300
Per e-mail info@synthese.nl
T.a.v. Annie Korstjaans
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‘Musse Piet’ onlangs geslaagd bij het CitaVerde
Van alle diploma’s en getuigschriften die dit jaar zijn uitgereikt, neemt die van Piet Wijnands wel een
bijzondere plaats in.
Piet die al jaren samen met zijn vrouw in Meterik een dierenspeciaalzaak in vogels heeft, is een begrip in
de vogelwereld en wordt in de volksmond ook wel ‘Musse Piet’ genoemd.
Omdat hij nog steeds volop in bedrijf is en al sinds 1983 stagiaires van het Citaverde College begeleidt,
was hij verplicht om het theorie- en praktijkexamen te halen. Op 77-jarige leeftijd mocht Piet als oudste
deelnemer het certificaat ‘Besluit Houders van Dieren’ in ontvangst nemen.
Een mooie prestatie, van harte proficiat!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.
Intussen kunnen we alweer een maand met 100 mensen per keer naar de kerk komen.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, 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 staan handgel en tissues achter in de kerk voor wie daar gebruik van wil maken.
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.
U wordt verzocht goed verspreid in de kerk plaats te nemen. Ook vooraan! Dat voorkomt dat
mensen die niet tot één gezin of familie behoren ongewild te dicht op elkaar komen te zitten.
Denk svp – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Dank u wel.

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. Maar we 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
08-08: Maria v. Rijswick
Huub Baltussen
22-08: Henny Jenniskens
Theo van Rens

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
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 28 reserveringen. Het kruisje van Jan dat in zijn uitvaartmis werd
opgehangen, kan na de 1e jaardienst worden meegenomen van het herdenkingsbord achter in de kerk.
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15 augustus, geen H. Mis volgens rooster
22 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst)
2. Frans Verdellen (jaardienst)
3. Ben Lemmen (jaardienst)
Voor deze viering zijn er 10 reserveringen
29 augustus, geen H. Mis volgens rooster

Misintenties kunnen worden opgegeven
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer
is: 06-55408023
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van
het secretariaat te gebruiken.
Voor de agenda
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op 8 augustus, 22 augustus, 5 september en
19 september

Indiaanse spreuk
De kortste weg gaat over de berg, maar dat is de moeilijkste en dus de langste.
De langste weg gaat langs de berg heen, dat is de gemakkelijkste en dus de kortste.
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