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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

EK voetbal: voetbal is simpel,
het is echter moeilijk om simpel te voetballen.
In week 25 viel er 32 mm. neerslag in Meterik.
Het totaal is nu 38 mm.
Met een zonnige dag en een vochtige nacht,
staat al wat bloeit in volle pracht.

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 26-06-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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05:

- JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 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
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
13:
KBO fietstocht 13:30 uur
15:
Muziekvereniging Concordia ledenvergadering 21:00 - 22:30 uur
19:
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
- Dorpsverbinders Eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:30 uur
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
27- 31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021
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19:
23:
28:
30:

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

September
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06:

Vr
Zo
Ma

10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, rommelmarkt (o.v.b.) 10:30 - 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO fietstocht 13:30 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
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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
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen staan gepland in week 37,
van maandag 13 september t/m vrijdag 17 september 2021.

Gezamenlijk Zomerkamp
Als afsluiting van het seizoen hebben we nog
het (eind) zomerkamp. Hopelijk heeft iedereen
zich opgegeven, want het belooft een gezellig
kamp te worden. Dit jaar gaan we op kamp van
maandag 26 juli t/m donderdag 29 juli naar (het
dorp) Zeeland.
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
In memoriam
Op vrijdag 28 juni 2021 hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Koos Hermans – Mulders
Koos Hermans was vanaf 1988 lid van de KBO.
Wij wensen kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte
toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste leden
Zoals we al eerder vermeld hebben, gaan we op woensdag 7 juli met z’n allen fietsen door het
Brabantse landschap. Een tip: trek voor je eigen veiligheid een veiligheidshesje aan.
Wil je nog mee fietsen? Dat kan, opgeven kan alleen dit weekend nog bij Wiel van Rengs,
tel. 06 1547 2903 of per mail kbometerik@gmail.com.
De kosten voor deze fietstocht bedragen € 15,00 p.p. Dit bedrag a.u.b. overmaken naar rekeningnummer
NL93RABO0133305481, met de omschrijving erbij ‘Fietstocht 2021’ en het aantal personen.
We vertrekken om 09.00 uur bij de zaal.
Op maandag 12 juli kan er weer gekiend worden. De kosten voor een kienkaart zijn € 7,00.
Kom gezellig weer eens de sfeer proeven van het kienen. We beginnen om 14.00 uur in MFC
‘De Meulewiek’.
Op 19 juli jaarvergadering, met aansluitend een barbecue avond en een optreden van de dialect zanger
Gerard van Kol. Het enige wat je als lid moet doen is je aanmelden voor 9 juli 2021, mailadres
kbometerik@gmail.com.
Voor het overige, er kan weer volop gewandeld, gekaart en iedere tweede dinsdag van de maand gefietst
worden met Jan van Dijck en Jan Versleijen.
Zijn er nog mensen die lid willen worden van de KBO, dat kan al vanaf je 50ste jaar.
We zijn een vereniging waar beweging in zit.
Vriendelijke groet, bestuur KBO.
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100 Woningenplan
De gemeente heeft een stuk grond gekocht tussen het Meteriks veld en de Sint Jansstraat. De bedoeling
is dat er op termijn hier 100 woningen gebouwd worden.
Dit worden woningen in de sociale huur, middenhuur en vrije sector. Huizen voor jong en oud. Voordat het
zover is dienen er nog veel zaken geregeld te worden.
Achter de schermen zijn we als werkgroep al enkele jaren bezig om in Meterik voldoende bouwgrond te
krijgen. Het streven is om op termijn te groeien naar een dorp van rond de 2.000 inwoners.
Nu komt er ruimte voor zowel de Meterikse mensen en degenen van elders die Meterik een interessante
plek vinden om te gaan wonen.
Voor de levensvatbaarheid van het dorp en verenigingen een welkome impuls.
Voordat er verdere stappen worden ondernomen gaat de gemeente uitgebreid in gesprek
met de buurt. Hier is de werkgroep ook nadrukkelijk bij aanwezig.
De werkgroep ‘Wonen en Dorpsontwikkeling’

Inwoners van Meterik.
Het zal niemand ontgaan zijn dat er al vaker oproepen in ’t Krèntje
hebben gestaan over véél te hard rijden op de toegangswegen en
andere wegen in Meterik.
Zelf woon ik aan de St. Jansstraat en als ik dan verkeer met veel te
hoge snelheid voorbij zie komen dan denk ik: dit moet anders.
Daarom heb ik een voorstel en ‘HOOP’ dat wij als inwoners ons
samen aan de toegestane snelheid houden, op de wegen in
Meterik en daarbuiten.
Dan wordt het misschien ook door andere weggebruikers
overgenomen.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Op onze molen staat een prachtige spreuk : ‘Eendracht maakt macht’.
Als we deze spreuk nou in onze gedachte houden en er samen aan gaan werken om het vanaf nu veiliger
te gaan maken op de wegen in Meterik!
Zonder gejakker en gejaag op de weg kom je ook op je bestemming. Heb het er samen over en spreek
elkaar erop aan als dit nodig is, want zoals het nu gaat is het niet meer veilig.
We hebben allemaal wel eens “wat heb ik net geluk gehad” momentjes gehad, hopelijk komt er nooit een
moment dat het geluk ons in de steek laat.
Dus laten we dit als Meterikse gemeenschap samen gaan doen voor veilig verkeer in Meterik.
(naam inzender bij de redactie bekend)
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Van de hemel in de hel…
Het was een zondag vol tegenstellingen. De drie teams van de Barkrukken beleefden hun eigen
avonturen, maar daarnaast was het ook een zondag vol hoogtepunten, maar ook een dieptepunt. De A’s
hadden hun maandelijkse lange tocht. De opdracht was helder, 134 km in 5 uur en toch ook nog de tijd
nemen voor een pauze. Hoe ze het doen weet ik niet, maar knap is het wel, iets na 13.00 uur waren ze
terug. Met een respectabel gemiddelde van ruim 30 km/u. Ze hadden zelfs nog de tijd gevonden om de
“Treppe zur Himmel” te beklimmen.

Een kort verslag van de A’s, mij toegereikt door Hanscelara is bijgevoegd. Natuurlijk heb ik niet het lef daar
iets aan te veranderen of aan toe te voegen!

In de wetenschapsfilosofie duidt paradigma op het stelsel van modellen en theorieën dat, binnen een
gegeven wetenschappelijke discipline, het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en
beschreven wordt. Langer bestaande paradigma's
A's hadden de maandelijkse lange tocht. Route ging richting Kamp Lintfort / Neukirchen Vluyn.
Dao leed en alde stortplaats Dun Haldenkopf. 100 meter hoëg. Te voot kunde dur hin mit de Treppe zum
Himmel. Nou wiëte we ok daat de Duitse oetspraak "I'm Himmel ist kein Bier, darum trinken wir es hier" op
waorheid berust is. Want baove aangekomen waas dur nag gen fleske water te kriege De koffie woord
genuttigd beej de inmiddels bekende Bäckerei in Tönisberg. Uh en achteraf beej Ger haai Jac Jenniskens
de Viëarts ut nag ovver paradigma, ma dao snapte de rest gen zak vaan.
De B’s smaakten het genoegen deze zondag in het aangename gezelschap van twee charmante
wielrensters uit Meterik te verkeren. Het werd een ritje van 72 km. Volgens de gebruikelijke norm met een
gemiddelde snelheid van 28 km/u. De ‘haantjes’ sloofden zich natuurlijk uit om bij de dames in een goed
blaadje te komen. De dames in kwestie echter bleken hun ‘mannetje’ te staan. Het waren eerder de
mannen die het nakijken hadden. Met name de Butcher viel stevig door de mand toen hij de eindsprint van
Kröpke dacht te winnen, hij verloor met meer dan een fietslengte verschil van de ontketende dame. Zijn
smoesje dat hij toch niet kon gaan winnen van een zeer gewaardeerde werkneemster van onze
hoofdsponsor Van Dijk wekte hoongelach op. De andere sportieve dame die voor een extra zonnig dagje
zorgde was VAMP (Vrouwelijke Anoniem Meefietsend Persoon), nog wachtend op een bijnaam. Anoniem
zal ze na deze dag zeker niet meer zijn, ook zij toonde aan door haar 2 beste beentjes voor te zetten zich
makkelijk in deze mannenwereld staande te kunnen houden! Misschien kan haar naam behouden blijven,
maar dan als… Vastberaden Aanwezig Met Passie. Zolang de dames nog niet als lid zijn ingeschreven
kan het echter nog van alles worden.
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De C’s tenslotte waren deze dag slechts met 3 renners. Gerrie Bekerman verkoos het om aardbeien te
gaan plukken. De Night Rider besloot om ook maar eens een keertje overdag te gaan rijden!

Chicken Antonie zag een kleiner vergelijkbaar gevaarte bijna over het hoofd en bezorgde zijn
mederenners de schrik van hun leven. Ach, stoïcijns als hij is, reageerde hij met de woorden: “Ik had die
wel gezien hoor en het scheelde nog minstens een halve meter!” Amper van die schrik bekomen kwamen
we door het pittoreske Geijsteren waar een andere groep renners ons bijna over het hoofd zag. Gelukkig
waren hun remmen in orde; niet dat onze mannen persé voorrang willen nemen, ook al hebben ze daar
recht op, maar de reacties van onze senioren zijn wel aan slijtage onderhevig. Gelukkig kwam dat triootje
Barkrukken dus ook gezond en wel terug bij ons clublokaal.
De C’s genoten hun kopje koffie in
Wanssum waar ze zich verwonderd
afvroegen waarom die bootjes met dit
mooie weer nog in de haven lagen.

Tijdens het nakeuvelen waren de sportieve hoogtepunten die ons
deze dag te wachten stonden het onderwerp van gesprek.
Inmiddels weten we dat Max en Mathieu het verschrikkelijk goed
gedaan hebben.
Helaas kunnen we dat niet zeggen van onze Oranjemannen. De
ene zag het met de hand in het haar met afschuw gebeuren, de
voetballers zelf waren blij dat ze op vakantie konden!
Voor ons is het seizoen nog niet afgelopen, maar het staat nu al
vast dat het officieus afgesloten wordt met een weekendje Aken.
Inmiddels gaan 18 renners mee, opgave is nog steeds mogelijk!
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Een terugblik…… Marleentje Manders
Het middelste meisje (met de klompjes aan haar voeten) is Marleentje Manders.
Ze werd geboren in 1943 en woonde tijdens de oorlog in Blerick in de Kloosterstraat, waar haar vader een
bedrijfje had in geluidsapparatuur en radio’s. Hij verzorgde vaak op feesten en bijeenkomsten het geluid.

Tijdens de evacuatie kwam ze in Meterik terecht, waarschijnlijk ergens aan de Schaak, waar
bovenstaande foto gemaakt is; waarschijnlijk in 1945.
Marleen, die tegenwoordig in Sevenum woont, zou graag weten in welk Meteriks gezin ze in de bange
oorlogsjaren is opgevangen. Wie kent het meisje dat naast haar staat of weet wie de baby in de
kinderwagen is? Waar is de foto gemaakt?
Wie kan helpen??
Stuur je reactie naar info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker, 077 398 38 12.
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Geslaagd!!!!!
Chelle Korstjaans is geslaagd
voor de opleiding AD Engineering
aan de Avans Academie
in ’s-Hertogenbosch
als Mechanical Engineer.

Proficiat en veel succes
in de toekomst!!

Wij hebben zaterdag onze haren laten afknippen om ze te doneren aan

Stichting Haarwensen
Zij maken er daar haarwerken (pruiken) van voor kinderen die geen haar
hebben.
En ze geven de haarwerken gratis aan kinderen tot 18 jaar.
De vlechten waren 30 cm lang, want dat is de minimale lengte om ze te
kunnen doneren.
Wij vonden het leuk om te doen en we hebben nu een leuk ander kapsel. En
we kunnen er andere kinderen mee helpen.
Als je lang haar hebt moet je het zeker een keer proberen, want het is echt
super leuk. Ken je nog iemand die dat ook wil doen, doe het dan samen want dat is nog leuker.
Voor meer informatie kijk op www.haarwensen.nl
Groetjes van Anne Willemssen & Rosalie Minten
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Leergeld Horst ad Maas helpt leerlingen uit
groep 8 bij de dure overstap naar de
middelbare school

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is leuk, spannend en vooral duur.
Voor ouders brengt deze grote stap veel extra kosten met zich mee. Een goede fiets, schooltas, mobiele
telefoon, rekenmachine, boeken,
schoolgeld en een berg aan
schoolspullen.
Dit jaar komt daar voor leerlingen van
het Dendron College en het
Citaverde College nog de aanschaf
van een eigen laptop of tablet bij voor
het nieuwe digitale onderwijs op
school.
Bij elkaar opgeteld zijn ouders al snel
meer dan € 1000,- euro kwijt.
Stichting Leergeld Horst aan de
Maas helpt gezinnen met een laag
inkomen financieel.
Zo kunnen gezinnen eventueel tegoedbonnen ontvangen voor de bijdrage aan een schoollaptop, de
aanschaf van schoolspullen of een (tweedehands) fiets. Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te
kunnen doen op de middelbare school.
De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau en zeker ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen.
Kijk voor meer informatie www.leergeldhorstaandemaas.nl.

KERSENTUIN JENNISKENS
CROMMENTUYNSTRAAT 50
METERIK

Het is weer kersentijd!!
Heerlijke zoete kersen te koop in onze kersenautomaat!!
Bestellingen mogelijk op telnr. 077 398 4308 of 06-2059 8978
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De Miëterikse Kermis gaat door!
10 t/m 12 juli

We hebben lang in spanning gezeten, maar het hoge woord is er uit: de Miëterikse Kermis gaat door!
Attracties, live muziek, DJ’s en een lekker koud pilsje. Van zaterdag 10 t/m maandag 12 juli is het centrum
van Meterik, mits alle vergunningen worden goedgekeurd, weer omgetoverd tot een gezellige
dorpskermis!

Is het weer als vanouds?
Nee, dat niet. We gaan werken met twee delen: de attracties en het feestplein.
• Toegang tot attracties
De attracties zijn geopend op zaterdag, zondag en maandag. Deze zijn vrij toegankelijk voor
iedereen. Hier worden de basis coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand en looproutes,
gehanteerd.
•

Toegang tot het feestplein
Het feestplein is geopend op zondag en maandag. Hier heb je alleen toegang met een negatief
test- of vaccinatiebewijs in de Corona Check App. Dit is de officiële app van Rijksoverheid en is
noodzakelijk om toegelaten te worden. Een zelftest, vaccinatiepaspoort of iets anders is dus niet
geldig.
Daarnaast heb je een toegangsticket nodig. Deze kosten 5 euro per dag en zijn online te koop
vanaf vrijdag 2 juli om 19:00 uur. De link hiervoor wordt bekend gemaakt via Facebook en het
nieuwsoverzicht op www.dorpsraadmeterik.nl. Let op: op = op.
Eenmaal binnen op het feestplein, mogen alle coronaregels worden losgelaten. Iedereen is
tenslotte gevaccineerd of negatief getest!

Hoe werkt de Corona Check App? Deze heb je nodig voor toegang tot het
feestplein.
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1. Als bezoeker laat je je vaccineren of doe je voorafgaand een coronatest. Deze kun je gratis inplannen
via www.testenvoortoegang.nl. Bekijk hiervoor ook de instructie op de afbeelding.
2. Heb je een negatieve uitslag en dus geen corona? Of ben je gevaccineerd? Dan kun je je gegevens
ophalen in de CoronaCheck App. Deze is te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store
van jouw mobiel.
3. De app maakt van jouw gegevens een bewijs, in de vorm van een QR-code. De instructies hiervoor
zie je in de app.
4. Laat de QR-code en het toegangsticket scannen bij de ingang van het feestplein.
Jij bent klaar om te feesten!
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Voor alle inwoners uit Horst aan de Maas
Gratis voetbalboarding
Wilt u een leuke verenigingsactiviteit, dorpsactiviteit of familiefeest organiseren? Sport aan de Maas en
gemeente Horst aan de Maas stellen gratis hun voetbalboarding ter beschikking.

Verruiming maatregelen voor de sport
Vanaf 5 juli worden veel maatregelen versoepeld en is er weer veel meer mogelijk met name op
sportgebied. Ook zijn slotactiviteiten op de vereniging, buurtfeesten en familiedagen binnenkort wellicht
weer mogelijk. “Ons doel is zoveel mogelijk inwoners uit gemeente Horst aan de Maas in beweging te
brengen en houden. Met deze voetbalboarding hopen we de inwoners van Horst aan de Maas een
sportieve en leuke dag te kunnen bezorgen”, aldus Joey Rutten (verenigingsondersteuner Sport aan de
Maas).

Voetbalboarding
Sport aan de Maas en gemeente Horst aan de Maas bieden daarom kosteloos hun voetbalboarding aan.
Deze voetbalboarding kan in verschillende afmetingen worden opgebouwd. De maximale afmeting is
18 bij 14 meter en kan zowel opgebouwd worden op gras als op een verharde ondergrond.

Reserveren voetbalboarding
Heeft het dorp of uw vereniging interesse in de voetbalboarding? Neem dan contact op met Joey Rutten
via joey@negen.nl of 06-4794 9518.

16

We zijn klaar !
We zijn er klaar mee
Klaar met de, jammerlijk maar terecht, afgebroken corona-seizoenen. Na een aantal maanden trainen met
af en toe een onderlinge wedstrijd, alles zonder toeschouwers en te lang zonder kantine-opening, hebben
we op 24 juni het seizoen afgesloten met de informatiebijeenkomsten voor de selectie en de lagere
elftallen.

Maar we zijn er ook klaar voor
Klaar voor een prachtig nieuw seizoen. Met toeschouwers, met een gezellig samenzijn, met een
ambitieuze spelersgroep en dito staf. Klaar voor wat normaal was.
Komend seizoen starten we bij de senioren met een selectie voor Meterik 1 en 2 van 36 spelers. Ook
Meterik 3 en 4 zijn met resp. 20 en 21 spelers goed ingevuld.
Hoofdtrainer Paul Heldens heeft dezelfde staf als afgelopen seizoen.
Chris Jakobs wordt de trainer van Meterik 2 en Roel Wijnands neemt de leiding van de trainingen voor
Meterik 3 en 4 weer op zich.
Er staat nogal het een en ander te gebeuren komend seizoen. Daarover in een later stadium meer.
Nu eerst genieten van de vakantie. Op 31 juli starten we met de voorbereiding.
Leden en supporters van RKSV Meterik, bedankt voor jullie begrip het afgelopen seizoen.
We hebben er ondanks alles met zijn allen het beste van proberen te maken.
JEUGD
Uitslagen jeugd 26 juni
Melderslo JO15-1G
Meterik/America JO13-1
SV Venray JO12-4G
Reuver JO11-2
Wittenhorst JO10-3
America/Meterik JO10-1
America/Meterik JO9-1
SSJVV JO9/2G

-

Meterik/America JO15-1
FCV-Venlo JO13-2
Meterik/America JO12-1
Meterik/America JO11-1
America/Meterik JO10-2
Ysselsteyn JO10-1
ZSV JO9-2
America/Meterik JO9-2
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Zomerstop
De regiocup is nog maar net begonnen en op 26 juni zijn alweer de laatste wedstrijden gespeeld.
Vanaf nu gaan we met zijn allen genieten van de zomerstop.
Na 26 juni zijn de velden gesloten voor jaarlijks onderhoud zodat we eind augustus / begin september
weer kunnen starten met het voetbalseizoen 2021-2022.

Inleveren tenues & materialen

Op zaterdag 3 juli tussen 17:30 - 18:00 uur staat de inname van de teamtassen met tenues en overige
materialen gepland. Deze materialen dienen die zaterdag op het sportpark van Meterik ingeleverd te
worden. Naast het inleveren van de teamtassen willen wij deze zomerstop ook alle jeugdleidersjassen,
trainingsjacks en sleutels van de sportparken retour nemen. Dus leiders/trainers die een jas, jack of sleutel
in bezit hebben, deze graag 3 juli tussen 17:30 - 18:00 uur even komen inleveren.

Start seizoen 2021-2022

De eerste wedstrijden voor de (beker)competitie staan inmiddels alweer ingepland op zaterdag
11 september. Hou de Voelbal.nl App en KNVB speeldagenkalender voor onze regio in de gaten.
Als de scholen weer beginnen zullen we de trainingen weer starten. Waarschijnlijk in de laatste week van
augustus ofwel in de eerste week van september. Hou hiervoor je team App in de gaten.

Eerste profcontract voor Jens Craenmehr
Jens Craenmehr (19), jeugdproduct van onze vereniging, tekende afgelopen week zijn eerste profcontract
bij VVV Venlo en is vanaf nu officieel voetbalprof. De uit Meterik afkomstige Craenmehr heeft een contract
voor twee seizoenen met een optie voor een extra seizoen.
Jens, van harte gefeliciteerd met deze stap in je carrière en nog vele succesvolle jaren gewenst!
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Exact tien jaar na ingestroomd te zijn in de
jeugdopleiding is de keeper nu officieel voetbalprof.
De jongeling daarover: “Ik startte als tienjarig jochie bij
de O11 van VVV-Venlo en heb tot nu toe alle teams
doorlopen. Sinds de zomer van 2019 train ik mee bij
de selectie van het eerste elftal onder de hoede van
keeperstrainer John Roox. Mijn hoogtepunt bij VVV
tot nu toe was het kampioenschap in de 2e Divisie
met de Onder 17. Maar dit is écht wel een nieuw
persoonlijk hoogtepunt in mijn carrière. Ik besef me
terdege dat ik er nog lang niet ben, maar ik jaag m’n
droom, basiskeeper worden in de Eredivisie, na en dit is een eerste mooie stap.” (Foto VVV-Venlo)

Een aantal maanden geleden kwam in het nieuws dat veel jongeren (speciaal rond de 20 jaar) zeer
depressieve gevoelens ontwikkelden vanwege de beperkingen door corona.
Als Dorpsverbinders hebben we toen een initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor
coaches en bestuurders van verenigingen met jeugdleden, zie het Krèntje van 3 weken geleden.
Nu organiseren de GGD, Synthese en Vincent van Gogh een vergelijkbaar digitaal initiatief voor alle
ouders van de gemeente Horst aan de Maas: Less Depress.. Bijgaand vindt je het programma van deze
bijeenkomst.
Wij sluiten ons hierbij aan, omdat het programma goed aansluit bij wat wij voor ogen hadden. Hoewel
ouders in de uitnodiging als doelgroep worden genoemd, kan iedereen die jeugd begeleidt hier belangrijke
kennis halen. We nodigen dan ook iedereen uit om erbij te zijn.

Webinar Less Depress
Donderdag 8 juli 2021 – 19.30 – 20.30 uur
‘Hoe herken ik als ouder een dipje of depressie bij mijn puber?’
De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen, vooral ook voor jongeren. Het is duidelijk, dat er grote zorgen
zijn over het mentale welzijn van jongeren.
“We zien als zorgorganisaties steeds meer jongeren met psychische klachten zoals angst, depressie,
eenzaamheid en/of eetproblemen als gevolg van de coronacrisis. Veel ouders maken zich dan ook
(terecht) zorgen om de mentale gezondheid van hun zoon of dochter.
Ben je een ouder en wil je weten, welke invloed de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van jouw
kind kan hebben? Volg dan de gratis online uitzending ´Webinar Less Depress´!
Tijdens het webinar bespreken we o.a. de volgende thema´s:
➢ De coronacrisis en de mentale gezondheid van jongeren
➢ Puberteit en mentale gezondheid
➢ Wat helpt jongeren in deze coronatijd?
➢ Dipje of depressie?
➢ Wat kun je als ouder doen?
Aanmelden is gratis. Stuur een mail naar j.jacobs@vrin.nl. Na aanmelding ontvang je 7 juli een link naar
het webinar, (Samenwerking tussen Vincent van Gogh, Synthese, GGD, gemeente Horst aan de Maas)

18

Kerk berichten 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 nog wel rekening worden gehouden met de 1,5m afstand regel, zeker
als er in de kerk gelopen wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
10-07: Henny Bergs
Max van Dieten
24-07: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 3 juli: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 10 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur,
1. Karel Jenneskens (verjaardag)
Zaterdag 17 juli: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 24 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel: 077-398 1416 via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Kerkhof
Het kerkhof in Meterik ligt er altijd netjes bij. Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt daar voor. De
heggen worden regelmatig gesnoeid, er wordt geschoffeld enzovoort. Daar is iedereen heel blij mee. Een
bedankje is zeker op zijn plaats, dus: dankjewel, kerkhofschoffelaars!
U weet vast wel dat er voor het uitstrooien van as een strooiveldje is. En het is zaak dat dat er ook netjes
bij ligt. Vraag van de kerkhofschoffelaars is dan ook: als u as uit wilt gaan strooien, om dan even met hen
contact op te nemen.
Dat kan via Jan Versleijen: 06-4295 6744 of famversleijen@ziggo.nl
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