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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

 
 
 
Ruim 17 miljoen virologen zijn overgestapt naar bondscoaches. 
 
In week 24 geen neerslag in Meterik. 
Het totaal blijft 6 mm. 
 
Geen zomer zonder buien. 
 
 
 

                                                      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 
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 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. 

 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 19-06-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 

Juni 

Za 26: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
Ma 28: Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
   

Juli   

Ma 05: - JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021 
  - Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO wandelen 13:30 uur 
Di 06: JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021 
Wo 07: - JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021 
  - KBO fietstocht 09:00 uur 
Do 08: JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021 
Vr 09: JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021 
Za 10: Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 14:00 
Zo 11: Miëterikse Kermis editie 4,75 
Ma 12: - Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 23:30 uur 
  - Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Di 13: KBO fietstocht 13:30 uur 
Do 15: Muziekvereniging Concordia ledenvergadering 21:00 - 22:30 uur 
Ma 19: - Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur 
  - Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO jaarvergadering 14:00 - 22:00 uur 
Do 22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
Za 24: - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
  - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
Zo 25: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
Ma 26: - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
  - Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
Di 27- 31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
   

Augustus  

Ma 02: Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
Ma 02: KBO wandelen 13:30 uur 
Ma 09: - Dorpsverbinders Inloop 13:30 - 16:00 uur 
  - KBO kienen 14:00 uur 
Di 10: KBO fietsen 13:30 uur 
 

 

Gevonden 
 

    Op de Crommentuijnstraat langs het fietspad werd  
een AH-draagtas gevonden met daarin een korte 
broek, een zwarte plaid, visgerei en visvoer. 
 
De eigenaar kan contact opnemen met tel. 
06 4210 1217. 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA actie 
 

 

Aanstaande 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 groepsavond van dit seizoen 

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

 

Gezamenlijk zomerkamp 

Maar natuurlijk hebben we nog het zomerkamp. Hopelijk 
heeft iedereen zich opgegeven, want het wordt weer een 
gezellig kamp. Dit jaar gaan we op kamp van maandag 
26 juli t/m donderdag 29 juli naar (het dorp) Zeeland. 
 
De activiteiten die we gaan doen op het kampterrein zijn 
top. Binnenkort lezen jullie er meer over.  
 
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij. 
Groetjes, jullie leiding en de rest van de organisatie.  
 

 
 
 
 

Mededelingen KBO 
 
Beste KBO leden, 
 
eindelijk is het dan zo ver, de eerste grote activiteit na de corona tijd  kan op 7 juli doorgaan. 
Een mooie fietstocht, uitgezet door Jan Steeghs, naar ‘het Brabantse landschap’. 
We vertrekken om 09.00 uur bij de zaal. 
 
Wat we die dag eten, drinken en te zien krijgen blijft nog even een verrassing. Wij zijn wel genoodzaakt  
om een eigen bijdrage in de kosten te vragen aan de deelnemers. 
Wil je graag met ons mee fietsen, dan vragen we een eigen bijdrage van € 15,00 euro p.p.  
Opgeven kan voor vrijdag 2 juli 2021 bij penningmeester Wiel van Rengs, tel.  06 1547 2903. 
of per mail kbometerik@gmail.com. 
De eigen bijdrage kan dan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL93RABO0133305481 met de 
omschrijving ‘Fietsdag 2021’ met vermelding van je voor en achternaam. 
Laten we er een fijne fietsdag van maken. 
 
Natuurlijk kan er vanaf nu weer volop gewandeld, gefietst en gekaart worden en vanaf 12 juli beginnen we 
weer met kienen. 
 
Vriendelijke groet, bestuur KBO. 
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Dan is het weer zover, zoals ieder jaar: Vaderdag. 

 
Voor de meesten van de Krukken, er zal toch gefietst moeten worden, toch een mooie opkomst op deze 
zondagmorgen. Wel maar wat eerder, vanuit Ger, naar huis met  de 3e helft.  
Thuis aangekomen was er ook genoeg sport op TV te zien. Voor de fietsliefhebbers de NK`s: lees 
nationale kampioenschappen. De F1, waar onze Limburgse held zegevierde en glorieus aan de leiding 
gaat in het wereldkampioenschap klassement. En mocht dat nog niet genoeg zijn, het EK voetbal. 
 
Maar dan maar eens terug naar onze ‘eigen’ koers.  
De C-groep vertrok zonder Gerrie Bekerman (Vaderdag verplichting) voor een klassiek rondje met een 
pauzeplaats op het Leegveld, de Peelpoort. Mooie pauzeplaats net achter Griendtsveen. Daar waren 
geen  problemen te melden, op wat stevige windvlagen na.  
De B-groep trok Brabant in, voor hun jaarlijkse vaste pauzeplaats in Bakel (tuurlik, wor anders…) Maar 
daar aangekomen was die zaak gesloten. Waren het de gevolgen van corona? Ze vonden alsnog een 
mooie pauzeplaats in het naburige Milheeze, in een soort wielersportcafé volgens de Butcher.  
Maar de grootste problemen ondervond Ray Maaiers: hij had de pech van twee keer lek. Reden: versleten 
velglint, nou ja…. versleten?? Deze was slechts 2 weken oud. Dan zal de kwaliteit wel ver benedenmaats 
zijn geweest. 
 
De A-Krukken vonden weer wat nieuwe weggetjes nabij Goch, om vervolgens in Ottersum neer te strijken 
voor hun jaarlijkse vaste pauzeplaats. Maar ook die was gesloten! Wellicht ook de gevolgen van 
corona…? Uitkomst moest dan toch Gennep worden voor een pauzeplaats. Zoals een ‘stad’ zich waar wil 
maken met flinke prijsverhogingen in de horeca, zo moesten de Krukken er in dit etablissement ook 
stevig aan geloven: bakkie koffie met overheerlijke PERENvlaai 2 euro meer dan voor coronatijd…  
Tja, iemand zal moeten betalen.  
 
Stukkie voor de pauzeplaats waren de A-Krukken ineens Hanscellara kwijt. Ook al lek, zal wellicht een 
Duitse splinter in zijn band hebben gereden; de dag ervoor was hij over een of andere Duitse afvalberg 
gereden. Tuurlijk kan dat niet zonder gevolgen blijven. De terugweg ging zoals wel vaker ´n tandje hoger. 
Nai Kee trok ouderwets weer alles op ´n lint, waarna Good old Beul alles en iedereen aan flarden reed in 
de laatste 500 meter.  
 
Het venijn zat ´m dit keer in de 3e helft. Op het terras aangekomen maakte de Viearts zich toch wel zorgen 
over de carrière van Hanscellera. Vroeger werkte Hanscellara dag en nacht (zeg maar 3 ploegen). Op dit 
moment werkt hij nog maar halve dagen. De sector waarin hij zijn brood verdient wordt ook al hard 
getroffen. ”Hoe mot da nou verder”, vroeg de Viearts zich af. Maar het zou de Viearts niet zijn, als hij niet 
met een oplossing zou komen. Achter huize Hanscellara wordt een hal gebouwd. Natuurlijk door onze Bop 
de Bouwer. In die hal komen verschillende 
afdelingen. Van een museum voor oude 
fietsen, want die bezit Hanscellara toch al. 
Maar de grootste verrassing was, dat er 
ook een herenkapsalon in moet komen. Hij 
werkt toch maar halve dagen en heeft nu 
tijd om bij zijn lief het kappersvak te leren. 
Inmiddels zijn ook al de eerste  foto`s bij de 
redactie binnen gekomen, van hoe de 
‘echte’ Barbershop” in Meterik er dan wel 
uit komt te zien. Meer ideeën passeerden 
de hangtafel, zoals een hoek om fietsen te 
repareren en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. 
  
Tot slot kwam onze onfortuinlijke Del Pierro zijn verhaal van enkele weken geleden nog eens toelichten. 
Del Pierro was door het hoge gras de weg kwijtgeraakt in het Brabantse land en fietste pardoes op een 
overstekende verkeersdrempel. Ook hier werden foto`s van zijn ‘body’ getoond van na zijn val, maar dit 
gaat te ver om hier in ons wekelijkse Krèntje vertoond  te worden. Dit zou beter thuis horen in het 
Rembrandt museum. Wie weet komt ook deze foto ooit in de Meterikse Barbershop te hangen aan de 
Kabroeksebeek. 
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Verslag dorpsraadvergadering 17 juni 2021 
 
Tijdens de dorpsraadvergadering vorige week donderdag is onder andere gesproken over de overlast 
van de bomen in de Pastoor Notermansstraat. De werkgroep gaat hierover nogmaals met de 
gemeente contact opnemen, om tot een betere oplossing te komen.  
 
In verband met de nieuw te bouwen huizen op de locatie van de oude basisschool komt er een nieuw 
trafohuisje bij de kerk. Gekeken wordt wat te doen met het oude karakteristieke trafohuisje. Op dit 
moment wordt er verwacht dat men in november kan starten met de bouw van de nieuwe woningen.  
 
De werkzaamheden aan de Crommentuijnstraat ondervinden wat tegenslag en gaan mogelijk langer 
duren dan gepland. De organisatie van de kermis gaat in overleg met de aannemer zodat de kermis 
hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.  
 
Tijdens de informatiebijeenkomst m.b.t. de nieuwe sporthal is een eerste schets getoond. Dit ziet er 
veelbelovend uit.  
 
De werkgroep Meterik Duurzaam wil in september een informatiemarkt organiseren. Hierover volgt 
binnenkort meer nieuws.  
 
Na het overleg met de projectgroep ‘centrumverkeer’ zijn er een aantal werkgroepen gevormd. Zij gaan 
aan de slag om meer duidelijk te krijgen over de daadwerkelijke drukte en mogelijke oplossingen.  
Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het wandel-fietspad van Donksweiden naar de Afhang. 
Mogelijk wordt hier in het najaar al mee begonnen.  

Aandacht voor snelheid verkeer 

Bewoners van de Jan Drabbelsstraat hebben 
opgemerkt dat veel automobilisten in hun 
straat te hard rijden. Net als in de rest van de 
dorpskern is 30km/uur daar de limiet, maar die 
wordt vaak overschreden.  Zeker nu het als 
gevolg van de omleidingen drukker is in deze 
straat levert dat soms gevaarlijke situaties op. 
Dat is niet wenselijk in deze woonstraat met 
veel kleine kinderen.  
 
Daarom is aan de gemeente gevraagd of er 
borden beschikbaar konden worden gesteld 
om verkeersdeelnemers te attenderen op de 
maximumsnelheid.  
Afgelopen vrijdag zijn een aantal borden 
geplaatst en het lijkt erop dat die inderdaad 
effect hebben.  
De bedoeling is dat de borden ca. 5 weken 
blijven staan. Daarna neemt de attentiewaarde 
meestal af.  
Ze blijven echter wel beschikbaar voor Meterik 
en kunnen dan in een andere straat worden 
geplaatst. Bijvoorbeeld op de Speulhofsbaan, 
of straks op de Crommentuijnstraat als die 
weer open is.  
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De roos bloeit……….. 
 
In 1961 kwam de familie Bakker vanuit Noord-Hollland naar Limburg omdat ze in Horst het loonbedrijf van 
Lei Janssen hadden overgenomen.  
 

Als tijdelijk woonadres kwamen ze in 
Meterik terecht in het huis bij de 
molen, dat leeg stond.  
 
Bij de molen stond een rozenstruik en 
als de rozen bloeiden, geurden ze 
heerlijk. 
 
Cees, een groot liefhebber van 
bloemen en planten, was 
gecharmeerd van de roos, vooral om 
de geur, en toen de familie enkele 
jaren later verhuisde stak Cees een 
stuk van de heesterroos af en 
verhuisde die mee. 
 
Door alle jaren heen verhuisde de 
roos mee als Cees naar een ander 
woonadres ging en zo kwam de roos 
in 1974 weer terug in Meterik, nu op 

de Sint Jansstraat.  
 
Toen in 2020 het plan ontstond om op zoek te gaan naar een kleiner huis en een kleinere tuin waren er 
weinig planten die hij mee wilde nemen, maar van de roos stak hij een stuk af en zette dat in een pot: die 
moest mee, klaar voor de volgende verhuizing.  “De roos komt nog van de Meterikse molen”.  
 
Helaas overleed Cees plotseling op 27 juni 2020 en moest ik alleen verhuizen.  
Ik besloot de roos in de pot te schenken aan de molen; daar wordt hard gewerkt en geplant, alles ziet er 
verzorgd en netjes uit en daar ‘hoort de roos 
thuis’. 
 
Molenaar Thijs van Rens ging op zoek naar de 
naam van de roos en vond die in Lottum:  
 
         Rosa Comte de Chambord 
 
Het is een sterk geurende, historische tuinroos die 
ongeveer 1.20 m hoog wordt en bloeit met 
gevulde roze bloemen die verkleuren naar lila. 
 
“Plant ze langs een pad zodat de heerlijke geur je 
tegemoet komt als je er langs loopt”, en daar staat 
ze nu, aan de achterkant van de molen langs het 
pad.  
 
Thijs maakte er een gedachtenisplaatje bij.  
 
Na 60 jaar staat de roos weer te bloeien bij de 
molen waar ze vandaan komt, de cirkel is rond!   
 
Hopelijk bloeit ze nog jaren!  
 
Mariet Bakker 

 

  



 

9 

Eindelijk kan het weer……..  
 
 

 
Maandag 14 juni 2021: de leden van Meriko Vocaal ontmoeten elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd. 
Dankzij een actieve activiteitencommissie is er een mooie avond in elkaar gezet. 
 
Een grote groep leden begeeft zich naar Griendtsveen, al dan niet op de fiets. Maar liefst 51 leden hebben 
zich aangemeld voor deze activiteit! 
 
Na een kop koffie of thee met een stuk heerlijke vlaai bij De Morgenstond, wordt er gewandeld. 
4 groepjes wandelen 1 van de 2 uitgezette routes. Alles volgens de strakke planning van de dames van de 
activiteitencommissie, zodat de laatste coronaregels kunnen worden gevolgd. 
 

Wegens wat lichamelijke mankementen 
blijven een aantal leden achter op het 
terras; ook gezellig. Enkele 
muggenbulten rijker en wat zweet 
minder, druppelen de groepen weer 
binnen bij De Morgenstond. 
 
Onder het genot van een (of meerdere) 
drankje(s) en wat snacks wordt er flink 
bijgepraat. Iedereen is blij om elkaar 
weer te zien en van alle kanten hoor je: 
het voelt weer als vanouds! 
 
Kortom, een gezellige avond, fijn om 
elkaar weer te zien en een goede 
opmaat naar  

13 september: de eerste repetitie-

avond na een wel hele lange 
zomerstop. 

 
 
 

 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ geslaagd! 
 
 
 
 

Maandag 21 juni zijn we weer gestart met het eetpunt. Er waren 26 deelnemers die genoten hebben van 
een heerlijke aspergesoep, lekkere nasi en een verfrissend toetje.  Het was weer erg gezellig en iedereen 
heeft zich al weer opgegeven voor de volgende keer. 
 

Het volgende eetpunt is op 26 juli 2021. Niet de 3e maar de 4e maandag van deze maand. 

 
De KBO heeft op maandag 19 juli de jaarvergadering en daar houden we graag rekening mee. Ook de 
open inloop op 19 juli gaat niet door. 
 
Aanmelden voor het eetpunt van 26 juli kan tot donderdag 22 juli bij de Dorpsverbinders   
tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
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. 
 
Volgende week maandag is er weer een open inloop van 13.30 tot 16.00 uur 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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IN MEMORIAM FRANS LITJENS 
 
 

Wij ontvingen het bericht van overlijden van ons lid van verdienste Frans Litjens. 
 
Toen Frans 12 jaar oud was is hij lid geworden van onze club. 
Op 16-jarige leeftijd stond hij al in de goal van Meterik 1. Na jaren keepen in Meterik 1 heeft hij zich nog 
enkele jaren verdienstelijk gemaakt in Meterik 3. 
 
Frans heeft jarenlang hand- en spandiensten verricht in de ontspannings- en kantinecommissie. 
Ook was hij actief bij de terreincommissie en zorgde hij mede voor het onderhoud van de velden en onze 
accommodatie.  
 
Na ruim 50 jaar lidmaatschap van een club, wilde Frans een stapje terug doen en werd hij voor zijn vele 
verdiensten voor onze club benoemd tot lid van verdienste. 
 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie heel veel sterkte in de komende tijd. 
 
JEUGD 
Uitslagen jeugd 19-juni-2021 
Meterik/America JO15-1  -  Wittenhorst JO15-3  17 - 2 
Meterik/America JO12-1  -  Leunen JO12-2    2 - 4 
Meterik/America JO11-1  -  FCV-Venlo JO11-2G    9 - 1 
ST Fuducia/Elsendorp JO10-1  -  America/Meterik JO10-1   4 - 7 
Leunen JO10-1G   -  America/Meterik JO10-2   0 - 7 
America/Meterik JO9-2G  -  EWC’46/Resia JO9-2    5 - 17 
 
Programma jeugd 26-juni-2021 
Melderslo JO15-1G   -  Meterik/America JO15-1 13.30 uur 
Meterik/America JO13-1  -  FCV-Venlo JO13-2  13.00 uur 
SV Venray JO12-4G   -   Meterik/America JO12-1 09.00 uur 
Reuver JO11-2   -  Meterik/America JO11-1 10.30 uur 
Wittenhorst JO10-3   -  America/Meterik JO10-1 11.30 uur 
America/Meterik JO10-2  -  Ysselsteyn JO10-1  10.30 uur 
America/Meterik JO9-1  -  ZSV JO9-2   10.30 uur 
Meterik/America JO7   -  Locatie: Sevenum  09.00 uur 
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Voor alle inwoners van Horst aan de Maas  

Evie: gratis online zelfhulptrainingen  

 
 

Vanaf 15 juni is het voor alle inwoners mogelijk om zelf, gratis en anoniem, aan de slag te gaan met lichte 
psychische klachten. Zodra iemand bijvoorbeeld piekert of slecht slaapt, kan zelfhulp via het platform van 
Evie uitkomst bieden. Zo hoeft diegene niet per sé naar een hulpverlener als hij of zij dit zelf nog niet nodig 
vindt.  
 

Een beetje hulp van Evie 

Naast informatie over psychische klachten, biedt Evie ook oefeningen of een training ‘Mindfulness’ aan. 
Hierdoor kan iemand direct zelf aan de slag en zoveel mogelijk voorkomen dat klachten erger worden. 
Wethouder Roy Bouten: “Piekeren, slapeloosheid, stress, veel mensen hebben er wel eens last van. Ik 
snap dat je dan niet meteen naar een huisarts of andere hulpverlener stapt. Toch is het fijn als je dan een 
steuntje in de rug hebt. Daarvoor is Evie. Met een klein beetje hulp van Evie, kun je zelf al heel veel.” 
 

Gratis beschikbaar 

Online zelfhulp is gratis beschikbaar via www.evie.nl en de Evie app. De zelfhulp heeft als doel u door 
psycho-educatie (kennis over het specifieke onderwerp) en goede oefeningen, beter te laten voelen. De 
gebruiker kan waar en wanneer het hem of haar uitkomt oefeningen doen om het geleerde in de praktijk te 
brengen. Als iemand later weer signalen herkent, kan diegene altijd terugvallen op eerdere oefeningen. 
 

Zelf aan de slag 

Evie is speciaal ontwikkeld om iemand zichzelf vooruit te laten helpen, zonder hiervoor meteen een 
hulpverlener in te schakelen. Mocht iemand er niet zelf uitkomen, kan diegene in de professionele zorg 
samen met bijvoorbeeld de huisarts, POH-GGZ of psycholoog verdergaan op de al bestaande oefeningen. 
Alle huisartsen en POH-GGZ uit Horst aan de Maas en de meeste psychologen hebben kennis van het e-
healthplatform van Provico, waarop Evie is aangesloten. Een naadloze overgang tussen zelfzorg en 
professionele zorg is hierdoor eindelijk mogelijk. 
 
Het voordeel van deze zelfhulp website en app is dat de gebruiker aan de eigen doelen kan werken, waar 
en wanneer diegene maar wil. Informatie kan op ieder moment worden teruggelezen. Dit voordeel blijft 
bestaan wanneer iemand samen met de huisarts of praktijkondersteuner met e-health verdergaat. 
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Molen Eendracht maakt Macht –  
 
De vrijwilligers van de molen zijn blij dat we u weer kunnen verwelkomen.  

Vanaf aanstaande zaterdag is het weer mogelijk om de molen en het bakhuuske te 
bezoeken. De molen is toegankelijk waarbij we de norm van maximaal 4 bezoekers per 
verdieping hanteren.  

We vragen de bezoekers de 1,5 meter regel te respecteren.  
 
Ook de verkoop van graan/meel is weer gestart. U kunt vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur terecht.  
Betaal svp contant of digitaal door gebruik te maken van onze nieuwe QR code.  

Meer informatie over ons corona beleid en aankomende activiteiten zijn te vinden op onze website 
www.molenmeterik.nl.  

We hopen jullie snel weer te zien!  

 
 

Geslaagd !!!!!! 

 

Dendroncollege 

VMBO Kaderberoepsgerichte leergang  

 

Minke Dierx 
Stef Vervuurt 
Anouk Driessen 
 

Citaverde 

Kaderberoepsgerichte leergang 

 
Meike Tacken 

Proficiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste oproep nieuwe leden OBM Meterik. 
  
Als er zich nieuwe leden willen aanmelden voor de nieuwe competitie 2021-2022 die begint op 6 
september of voor PK wedstrijden (onderlinge competitie) die alleen gespeeld worden op de vrijdagmiddag 
dan kan dit tot 30 juni 2021. 
  
Voor opgave en info kan men terecht bij:  Hay Versleijen (Email: hmg.versleijen@home.nl) of  
           Hay Hermans   (Email: hayhermans@hetnet.nl)     
Het bestuur van Ouderenbiljart Meterik. 
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 Kerkberichten H. Joannes Evangelist  

 
 

H. Missen  
Langzaam maar zeker wordt alles weer ‘zoals het was’: de maatregelen worden steeds meer versoepeld. 
Ook in de kerk. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor onze kerk tot nader order 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. 
Er moet echter nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel. Zeker als er in de kerk 
gelopen wordt, mét mondkapje. Even geduld nog en dan komt daar vast ook een versoepeling voor.  
 

Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
26-06: Henny Jenniskens Jan Philipsen    collecteschaal achter in de kerk 
10-07: Henny Bergs  Max van Dieten   collecteschaal achter in de kerk 
24-07: Susan Baltussen Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

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 - enniskens en Mathieu Tacken (jaardienst) 
 

Zaterdag 3 juli: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 10 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur 

nog geen misintenties 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Opgeven voor doopsel: 077-398 1416 

 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. coronavirus: 077-398 1416 

 

Telefoonnummer priesternooddienst : :  06-554 08023  
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