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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Beschaamd om wat zij overdag moest zien,
gaat de zon blozend onder.
In week 23 geen neerslag in Meterik.
Het totaal blijft 6 mm.
Ik hoop dat de zon deze zomer niet alleen mijn huid,
maar ook mijn vet verbrandt
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 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
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
Actuele agenda overgenomen op 12-06-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Juni
Do
Ma

17:
21:

Za
Ma

26:
28:

Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- Zanglust jaarvergadering 09:30 - 12:00 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO Inloop 13:30 - 16:00 uur

Juli
Ma

Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma

Di
Ma

Do
Za
Zo
Ma
Di

05:

- JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
06:
JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
07:
- JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
- KBO fietstocht 09:00 uur
08:
JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
09:
JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
10:
Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 14:00
11:
Miëterikse Kermis editie 4,75
12:
- Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 23:30 uur
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
13:
KBO fietstocht 13:30 uur
19:
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO jaarvergadering 14:00 - 22:00 uur
22:
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
24:
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
25:
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
26:
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
27- 31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021

Augustus
Ma
Ma
Ma

02:
02:
09:

Di
Ma

10:
16:

Do
Ma
Za
Ma

19:
23:
28:
30:

KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
KBO fietsen 13:30 uur
- Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- KBO inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO Inloop 13:30 - 16:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO Inloop 13:30 - 16:00 uur

September
Ma

06:

- KBO Inloop 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
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Start Ballenactie
Deze week starten we bij Jong Nederland Meterik met de Ballenactie, in samenwerking met Jumbo.
De actie duurt tot en met 13 juli a.s.. Met deze actie willen we ballen inzamelen voor onze vereniging.
Help je mee?
De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu onze club de afgelopen tijd wat
inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen. Daarom komen we in actie!
Iedereen die Jong Nederland Meterik een warm hart toedraagt kan meedoen. Via onze actielink kun je
een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven
rollen bij Jong Nederland Meterik.

Doneer een bal
Klik op onderstaande link of ga naar onderstaande link om een bal te doneren:
www.ballenactie.nl/meterikjn
Alvast bedankt en een sportieve groet van JongNL Meterik

OPA actie
Zaterdag 26 juni komen we oud papier ophalen. Deze keer is groep 2 aan de beurt. Dit zijn Paul
Hoeijmakers, Paul Vissers, Kris Cuppen (i.p.v. Bram Jacobs) en Sander Ambrosius (i.p.v. Bernard
Jenniskens).
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.
Bedankt.

Laatste groepsavonden van dit seizoen
De laatste groepsavonden van het huidige seizoen zijn in week 27, van maandag 5 juli t/m vrijdag
9 juli.
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen staan gepland in week 37, van maandag 13
september t/m vrijdag 17 september 2021.

Mededelingen KBO
Beste KBO leden,
het is toch fijn als je de wandelaars ziet vertrekken, de kaarters weer hun kaartje ziet leggen en de fietsers
vol goede moed weg ziet fietsen. Dan denk je: daar doen we het allemaal voor.
Onze eerste grote activiteit van dit jaar is de fietstocht op 7 juli naar het Brabants landschap.
Deze fietstocht is uitgezet door voorzitter Jan Steeghs.
Wat we allemaal te eten, drinken en te zien krijgen. …. we laten ons maar verrassen
In het volgende Krèntje laten we jullie weten, vanaf en tot wanneer je kunt inschrijven en wat de eigen
bijdrage zal zijn voor deze geheimzinnige fietstocht.
Laten we er een leuke en gezellige fietsdag van maken en hopelijk zijn de weergoden ons die dag goed
gezind.
Vriendelijke groet, bestuur KBO.
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Onderhoud Madous bosje
Vorige week zijn enkele vrijwilligers van de werkgroep Openbare ruimte 2 avonden druk bezig geweest in
Madous bosje.
De ridderzuring was inmiddels meer dan manshoog geworden en overwoekerde andere planten en de
aangeplante struiken. De zuring en ook de vele brandnetels zijn grotendeels verwijderd. Hierdoor krijgt de
rest voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. We hopen dat daardoor de zuring uiteindelijk verdwijnt.
Maar de eerstkomende jaren zullen we daar toch nog aan moeten blijven werken.

Donksweiden
Op dit moment wordt ons natuurgebiedje Donksweiden begraasd door 20 schapen. Die kunnen zich
tegoed doen aan het malse gras. Helaas zijn er geen schapen die ook brandnetels lusten, dus die zullen
we straks zelf moeten ruimen. Als de schapen weer weg zijn gaan we daarmee aan de slag. Ook de haag
zal dan gesnoeid moeten worden. Dat wordt weer een hele klus.
We zijn met een aantal vaste krachten, maar hulp is altijd welkom. Dus heb je zin om eens de handen uit
de mouwen te steken en samen met dorpsgenoten te werken aan het verfraaien van onze leefomgeving?
Meld je dan vrijblijvend aan via openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl.
We sturen dan een berichtje zodra we weten wanneer we aan de slag gaan.

Dorpsraadsvergadering donderdag 17 juni 2021
Tijdens de dorpsraadvergadering staat de huidige stand van zaken rondom BOW op de agenda en zal er
gesproken worden over de stand van zaken rondom de realisatie van de sporthal (n.a.v. de
informatiebijeenkomst van 3 juni jl.). Verder wordt het laatste nieuws en de activiteiten vanuit de diverse
werkgroepen besproken.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de Dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram, houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.
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Contributie, grunte, kukskes, slechter, lang graas en
enne gooje kok.
Ut zal en week of drie geleeje zien, de zondaag nao ut Eurovisiesongfestival. Lekker weerke, veul wind en
oppe waeg nao Remund. Op en gegaeve moment kumt The Jolly Joker naeve meej fietse. Ik dink, ik zal
ma en onschuldige vraog stelle, anders wuurd daat wir zon schuuns gesprek. Dus ik vraog um: “Hedde
gisteraovend ok nao de Nederlandse inzending geluusterd op ut Songfestival, daat liedje ovver de
broccoli?” “Nae Nae” zaet heej, “ik haj ut wiet te druk mit ut kieke nao die twië bloemkoële vaan
Chantal…!!”
Tot zôver mien poging tot een constructief gesprek op deze dag des Heeren. “Ma ik heb en vraog” zaet
heej, “ik heb de contributie volges meej nog ni betaald en misschien nog wal mier Krukke; steur idderiën
ma es enne meel met bedraag en bankrekeningnummer”. Ik doch daat dat wal ni zon vaart zoj loëpe, want
daat nummer is al 26 jaor utzelfde en sinds de euro is daat bedraag ok noejts veranderd.
Ma de waek dr op fietste ik naeve the Butcher. “Zeg, geej mot es enne meel
steure ovver de contributie….”. En en paar oor later op ut terras zaot ik naeve
Kami Kaze; ”volges meej heb ik nag ni betaald” en metiën drie man; “ik ok ni, ik ok
ni, ik ok ni”. Dussss….. manne, mit de meel kump ut bedraag en rekeningnummer,
zet ozze penningmeister Kolos Saal und unser Schatzmeister der Pirat ma flink à
ut werk.
Afgeloëpe zondaag ginge de 10 Bees nao Boekel, nao de kukskestrommels
vaan café ’t Menneke, wereldberoemd die attractie. Maa op de hinwaeg
passeerde weej twië dames collegafietsters op de renfiets. Ut waor VAMP en
en andere dame oet de Miëterik, kortweg
“zijdieeenbijnaamzalkrijgenalszemetdeKrukkeneenavondmeefietst”.
The Butcher en ik fietsten achteraan in ut peleton en de Butcher metiën in de
remme en en hiël verhaal taege de dames. Ut peleton ging gewoën verder en
nao 5 kielemaeter waas heej wir beej gefietst en ik vraog: ”Heej Casanova,
enne? Ziede geej daorum 30 kiele âfgevalle?”. “Jao, ni, wette wal, zeej ginge
rondum Vredepiël, ma anders waor ik mit hun meigefietst”.
Tot zôver haj The Butcher zien kaarte oppe toffel ligge, ma de troêf mos nag
gespeuld waere, want in de Vredepiël rupt the Butcher inens: “ik goj heer
rechsâf, hajje wah!”. En weej hebbe eum deen daag ni mier gezeen…

De Cees waore op deze prachtige morge mit 5 mân via via via nao ut Auxiliatrixpark gefietst wao ze en
lekkere tas koffie kraege geserveerd vaan Janucula Petrovska…...zien vrouw. Ma ze waore wal laat trug:
weej begoste os reeds zurreg te make beej Ger. Gelukkig alles good.
En de 10 Aas waore in Herungen en Hinsbeck. Op mien vraog of ze en leuke anekdote hajje veur ut
Krèntje, kreeg ik en eppje vaan de Veurzitter en ik heb lang getwiefeld of dit waal door de
ballotagecommissie zoj kôme, ma we probere ut.
Zeej woorte achtervolgd door enne groep oët Zerum, so fa so good. In en afdaling en in enne bôch haj the
Roadrunner probleme mit zien neeje schiefremme en ziene neeje fiets. Nèt genne schraom op de lak, ma
de gravelbendjes waore baeter gewes in daat lange graas. So far so good.
Eine tasse Kaffee und Kuchen bei Irmgard Bertgens und natuurlich de gebroëkelukke
ernstige gesprekke. The Rookee haj lâs vaan ziene rug en El Coyote zei daat heej daat ôk
haj, ma now ni mier mit zien neeje matras. “Da kom ik enne kiër proefslaope” zaet the
Rookee. “Oh, gezellig” zaet El Coyote”, “ge wet ni waat dr allemaol vaa kaan kôme”. “Ni,
ni” zaet the Rookee ”dao wao dr achter waat oët kumt, dao kumt dr beej meej niks mier i”.
Wao op der Herr Bundesminister Schatzmeister sprukt: ”Ein guter Koch rührt auch das
Essen von gestern nog gerne um…”.
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Geslaagden 2021 uit Meterik
Dendron College
GYMNASIUM:
Isa Gooren

ATHENEUM:
Karlijn Hendriks
Ilse Jacobs
Jet Klaver
Jinna Reijnders

HAVO:
Morris La Crois
Guus Lemmen
Sita Verhaegh

VMBO Theoretische Leerweg
Daan van den Beuken
Koen Tacken
Richard Vullings

Proficiat !!!!!!!

Je komt uit Meterik als……
Enkele weken geleden startte Heemkunde Meterik de appgroep “Je komt uit Meterik als……’.
De bedoeling van deze groep is dat iedereen die woonachtig is of was in Meterik daar foto’s, anekdotes of
andere dingen op kan zetten welke betrekking hebben op Meterik in het heden of in het verleden. Het
heeft enerzijds niet zo veel met Heemkunde Meterik te maken en anderzijds ook alles, want wat vandaag
gebeurt is morgen geschiedenis!
Toen dit bericht geschreven werd, hadden zich al 138 leden aangemeld en waren er al enkele mooie foto’s
gepost!
Dus, ben je lid van Facebook, woon of woonde je in Meterik of heb/had je op een andere manier een band
met ons mooie dorp, meld je aan bij onze appgroep en plaats eens iets moois of iets leuks!
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Open Inloop gestart!

Maandag 14 juni was het weer genieten als vanouds. De start van de Open Inloop was geweldig. Gezellig
bij gekletst en heerlijke vlaai met koffie of thee om het te vieren. Al snel waren verschillende bezoekers
aan het kaarten en rummikuppen, maar ook waren er bezoekers om gewoon gezellig met elkaar te
kletsen. En niet te vergeten, ook de handwerkers waren weer van de partij.
De nieuwe multi-functionele ruimte is fantastisch, de stoelen zaten heerlijk en er was ruimte genoeg omdat
de beheerder enkele tafels en stoelen verwijderd had. Hierdoor is het voor rolstoelers en rollators heel
goed te doen. We waren verrast dat we veel nieuwe bezoekers hebben mogen ontvangen.
Denkt u nu: dat wil ik ook. Schroom niet en loop gewoon eens binnen. Iedereen is van harte welkom.
Iedere maandag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Volgende week beginnen we ook met het eetpunt, maandag 21 juni 12.15 uur, vooraf aan de Open
Inloop. Heeft u zich nog niet opgegeven?
Aanmelden kan nog tot donderdag 17 juni bij de Dorpsverbinders, 06-3823 0621.
Kosten € 12,00 p.p. Wijn, bier of fris € 2,00.
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis.

Jarige Job en Leergeld Horst aan de Maas
gunnen elk kind een echte verjaardag

Gebrek aan geld voor extra boodschappen en een cadeau is voor 61.000 kinderen in Nederland de reden
om de mooiste dag van het jaar niet te vieren. Voor hen is er geen feestelijke dag thuis en op school.
Stichting Jarige Job en Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpen gezinnen met een laag inkomen met
een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
De doos bevat slingers, ballonnen, een taartmix, een cadeau en
traktaties voor op school. Ouders kunnen samen met de
eventuele broertjes en zusjes van de jarige Job een echt
verjaardagsfeest organiseren. Ze versieren het huis, bakken een
taart en pakken het cadeau feestelijk in.
Op school hoort de jarige Job er helemaal bij met echte traktaties
voor de hele klas. Dankzij de samenwerking tussen Jarige Job en
Leergeld Horst aan de Maas kunnen kinderen die wonen in een
gezin met een inkomen rond het bijstandsniveau in Horst aan de
Maas gebruik maken van de verjaardagsbox.
Ze kunnen daarvoor een mail sturen naar info@leergeldhorstaandemaas.nl. Zij regelen de
verjaardagsbox. Jarige Job is er zeker ook voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
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OP ZOEK NAAR NIEUWE MOMENTJES VAN GELUK

Bent u het alleen thuiszitten ook zo moe? Niemand die af en toe gezellig
een kopje koffie komt drinken of een praatje met u maakt?

Dan is Stichting Momentjes vaan Geluk misschien
wel iets voor u!
Voorwaarde is dat u 70 jaar of ouder bent en in de gemeente
Horst aan de Maas woont.
Als dat zo is, dan kunnen wij wellicht iets voor u betekenen.
Wij gaan namelijk, geheel gratis, voor u op zoek naar een gelijkgestemde
oudere (in de gemeente Horst a/d Maas) die u op dit moment zo mist
in uw leven.
Bijvoorbeeld die leuke rummikub- of kaartvriend of vriendin,
dat gezellige fietsmaatje of die lieve partner.
Het enige wat u hoeft te doen is ons te bellen of een berichtje te sturen.
Wij nemen dan contact met u op om uw wensen te bespreken.
Dus, twijfel niet!
Wij gaan namelijk ontzettend graag voor u op zoek naar uw
nieuwe momentjes van geluk.
Lieve groetjes,
Stephanie van Rensch (06-48437582)
Miranda Hermkens (06-48437583)
Een berichtje sturen kan naar: momentjesvaangeluk@ziggo.nl
Meer informatie over ons vindt u op onze website

www.momentjesvaangeluk.nl
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Groep 8 kamp 2021 (verslag 1)

2 juni:

Basisschool Onder de Wieken groep 8 ging van 2 juni tot 4 juni in Helden bij
blokhut ‘Oos hoes’ op kamp. En het was er erg gezellig.

Om 8.30 verzamelden we op school. We vertrokken om 9.00 uur in de ochtend en werden uitgezwaaid
door de andere kinderen. Toen we bij de kerk aankwamen gingen 1 voor 1 een groepje en er waren
4 groepjes. Onderweg moesten ze allemaal kleine opdrachten doen. Om 12 uur mochten ze de blokhut in
en hebben we even middag gegeten. We hebben alles even uitgepakt. En een spel gedaan het
enveloppenspel. Even wat rusten en toen gingen we Expeditie Robinson in 3 teams; we hebben op een
evenwichtsbalk gestaan, touwgetrokken, puzzle, geblind eten, pijl en boog geschoten en een yell bedacht.
In de avond hebben we gebbq en casino avond met snoepjes. Erna hebben we bij het kampvuur
geweerwolft. En toen was het bedtijd.

3 juni:
De volgende dag hebben we ontbeten en gingen we musical doen daarna deden we levend cluedo. En we
mochten zelfs graffiti tekening maken. We hebben ook een wit shirt versierd. Als avondeten hebben we
friet gegeten en om de tijd door te brengen gingen we lasergamen en toen was het grootste moment de
SpOkEnToChT kij leuk en spanend. Het was al laat en tijd om te gaan slapen.

4 juni:
Toen we wakker werden gingen we ontbijten en alles inpakken, het was tijd om terug te gaan. Na de tocht
gingen we middageten op school en de spullen pakken en tijd om naar huis te gaan helaas was het
voorbij.

Kamp groep 8 (verslag 2)
Wij zijn groep 8 van basisschool ‘Onder de Wieken’ en wij zijn op kamp geweest; in dit verslag kan je zien
wat we allemaal hebben gedaan en hoe leuk het allemaal was het was een super leuk kamp geweest met
veel lol en gezelligheid.

Dag 1
Groep 8 gaat natuurlijk ieder jaar op kamp. Dit jaar gingen we naar de blokhut in Helden Oos Hoes. Het
was een heel mooi terrein met een glijbaan en een klimparcour. Er zat ook een groot grasveld bij de
blokhut was ook best groot en mooi. We begonnen met de fietstocht dit ging in groepjes van 3 of 4. Onder
het fietsen hadden we ook een speurtocht met allemaal opdrachten. Zo hadden we bij de pauzeplek een
opdracht dat we moesten kijken bij wie de baby foto hoorde. Het was 3 uur fietsen toen we daar
aankwamen deden we eerst al onze spullen uitpakken. Daarna deden we gezamenlijk eten, toen we klaar
waren met eten gingen we het enveloppenspel doen; dat is een spel in groepjes je moet iedere keer bij de
juf een nummer zeggen en die envelop kreeg je in die envelop zat een opdracht en als je die goed had
kreeg je punten. Daarna kwam er een man en die kwam expeditie robinson met ons doen dit moest ook in
groepjes. We begonnen met touw trekken en daarna deden we dingen proeven met een blinddoek
sommige dingen waren wel lekker. Daarna gingen op een evenwichtsbalk. We mochten daarna ook
boogschieten en als je raak op het zeil gooide kreeg je punten. We hadden lekker gegeten want we gingen
barbecueën. Na het barbecueën hadden we casino avond we deden veel kaarten en als je gewonnen had
kon je winegums winnen. Toen gingen we naar bed we moesten om kwart over 12 gaan slapen.

Dag 2
De volgende ochtend gingen we ontbijten na het ontbijt hadden we musical oefenen dat ging al best goed.
Daarna deden we levend cluedo er lagen kaartjes verstopt in het bos en daarmee konden we de
moordenaar het wapen en de plaats raden en wie het goed had, had gewonnen. Daarna kwam er een
hele leuke activiteit het was met graffitie spuiten er kwam een meneer en die deed ons daarbij helpen we
mochten allemaal een eigen… op een eigen plaat spuiten. We hadden ook allemaal een eigen t shirt
meegenomen daarop mochten we namen en complimenten voor elkaar erop schrijven. Toen werd het tijd
om avond te gaan eten de juf die had friet gehaald dat was heel lekker na het eten gingen we lasergamen
dat was super leuk we deden dat ook in 2 teams. In de avond was er een spooktocht ouders gingen zich
verstoppen in het bos het was de bedoeling dat we moesten schrikken maar dat deden we niet we
moesten wel van een iemand schrikken die zat in de struiken met een ketting vast.
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Dag 3
Vandaag moesten we helaas naar huis. We gingen onze spullen inpakken en daarna ontbijten toen
kwamen er ouders om mee te fietsen met de fiets groepjes. Toen we aan waren gefietst waren we zo op
school. Daar deden we nog lunchen we hadden worstenbroodjes en broodjes gezond kon je maken en we
hadden smoothie. Het was een super leuk kamp en we hebben veel plezier beleefd.

Algemeen

Wij zijn per direct op zoek naar een interieurverzorgster.
Heb jij zin om 1 keer per week de kantine en de kleedlokalen schoon te maken? Neem dan voor meer
informatie contact op met Marièl. Zij is te bereiken via 06 8360 1488 of secretaris@rksvmeterik.nl.

JEUGD
Uitslagen jeugd 9-juni-2021
ZSV JOG-2

-

America/Meterik JO9-1

9 – 4

Uitslagen jeugd 12-juni-2021
SV Venray JO15-4
Meterik/America JO13-1
Resia/EWC’46 JO12-1
Meterik/America JO11-1
SV Venray JO10-3G
SSS’18 JO10-1
America/Meterik JO9-1
Merselo JO9-1

-

Meterik/America JO15-1
Wittenhorst JO13-3
Meterik/America JO12-1
Blerick JO11-2G
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
Ysselsteyn JO9-1
America/Meterik JO9-2G

2 – 6
5 – 5 (wnp)
afgelast
4 – 5
19 – 6
1 – 15
5 – 11
8 – 7

Programma jeugd 19-juni-2021
Meterik/America JO15-1
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
ST Fuducia/Elsendorp JO10-1
Leunen JO10-1G
America/Meterik JO9-2G
Meterik/America JO7

-

Wittenhorst JO15-3
Leunen JO12-2
FCV-Venlo JO11-2G
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO10-2
EWC’46/Resia JO9-2
Locatie: Meterik

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.30 uur
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Afvalinzameling bij een Hitteplan

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn.
Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan
aanhoudende hitte juist nare gevolgen hebben voor hun gezondheid.
Bij een hitteplan nemen we maatregelen om overlast door hitte te beperken voor u en de mensen in uw
omgeving. De hitte maakt het uitvoeren van zwaar werk moeilijker, zoals bij de inzameling van het afval.
Bij het afkondigen van het Hitteplan door het RIVM, zal onze inzameling eerder plaatsvinden!
Het afval zal bij een actief Hitteplan vanaf 06.00 uur worden ingezameld i.p.v. 07.00 uur.
Het afval mag aangeboden worden vanaf 21.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameling.
Dit bericht is ter informatie, het Hitteplan is nog niet actief! Houd de berichtgevingen in de gaten.
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Taxus inzameling 2021 komt gestaag
op gang
De taxusinzameling is weer begonnen, maar het voorjaar laat haar sporen na.
De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele weken geleden van start gegaan. Normaal gezien
draait Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. Dit jaar ligt dat net even anders. Voor de
taxusinzameling is de stichting namelijk voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het koude voorjaar heeft gezorgd voor een fikse achterstand in de groei van de taxushagen. Mogelijk zal
Taxus Taxi het dit jaar dus met minder oogst moeten doen dan andere jaren.
Het verschil kan nog wel worden gemaakt in het aantal mensen dat meedoet aan de inzameling! De
oproep is dan ook aan zoveel mogelijk mensen om hun verse taxustakjes aan de stichting te doneren via
www.taxustaxi.nl/afspraak.

Een kind kan de was doen
Voor wie denkt dat het ‘schoon’ aanleveren van taxussnoeisel een hele
klus is, die heeft het mis. Een beperkte hoeveelheid stenen en zand zijn
voor de stichting namelijk geen enkel probleem. Na de inzameling reinigt
Taxus Taxi het snoeisel nog, waardoor stenen en zand uit het verse
groen worden gefilterd.
Ook hier en daar een blaadje van een andere plant of boom vormt geen
belemmering voor deelname. Meestal is het meer dan voldoende als u
voor het snoeien de hark langs de haag haalt om het oude bomenblad
even weg te vegen. Dat wat er dan nog tussen zit, haalt de stichting er
zoveel als mogelijk nog tussen uit. Als stelregel hanteert Taxus Taxi dat
een vervuiling van 5% nog steeds acceptabel is.
Meer informatie over de gewenste inzamelcondities vindt u op
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Water tegen kanker
Wilt u deelnemen in de strijd tegen
kanker? Dan kan een beetje liefde voor uw
tuin al een groot verschil maken. Op dit
moment zijn de weersomstandigheden
voor de taxus perfect om een flinke
groeispurt in te zetten. Naast een lekker
warm zonnetje heeft de taxus ook water
nodig. Als u de komende week 1 douchebeurt overslaat en dit water doneert aan
uw taxushaag, kan dit al een groot
verschil maken in de hoeveelheid
taxussnoeisel die u in de strijd tegen
kanker kunt doneren.

Snoeien of nog niet
Voor wie er rekening mee wil houden vraagt Taxus Taxi het snoeien nog enkele weken uit te stellen.
Door het snoeiwerk nog even te laten rusten, geeft u uw haag de kans verder te groeien. Daarmee wordt
ook uw bijdrage in de strijd tegen kanker automatisch groter.
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via
taxustaxi.nl of sociale media.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen

Hoera: de maatregelen zijn versoepeld en er ‘mag’ weer meer. Ook in de kerk. Het maximaal aantal
kerkbezoekers is voor onze kerk vastgesteld op 70. Bij een kerkelijke uitvaart mogen 100 mensen
aanwezig zijn. Vooraf reserveren is niet meer nodig. Iedereen wordt verzocht bij binnenkomst wél naam en
telefoonnummer te noteren. Bij het lopen door de kerk, is het dragen van een mondkapje voor iedereen
van 12+ nog wel verplicht.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
26-06: Henny Jenniskens
Jan Philipsen
10-07: Henny Bergs
Max van Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 19 juni: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 26 juni, 13e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Sjang Jacobs en An Jacobs - Hermans (jaardienst)
2. Jan Tacken en overledenen v.d. familie (jaardienst)
3. Wim Steeghs en Maria Arts
4. Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
Zaterdag 3 juli: geen H. Mis i.v.m. rooster
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel: . 077 3981416 of via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Telefoonnummer priesternooddienst : 06 55408023
Waar was het feestje? Hier was het feestje!
Zondag 13 juni was het feest in Meterik. Eerst in de kerk, want daar deden vijf kinderen ‘de communie’:
Floor v.d. Beuken, Kevin Houben, Loes v.d. Hulst, Niels Janssen en Maud Schoeber.
De communicanten kwamen met hun eigen muziek naar de kerk gelopen, onder leiding van kapelaan
Danny. Het was geweldig en het ging fantastisch!
Daarna is er in de vijf gezinnen vast ook goed gefeest. Dat was ook verdiend, na twee winters afstand
houden en zo.

Proficiat allemaal!

De 5 communicantjes van
afgelopen zondag in Meterik

15

16

