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vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Het is een slecht dorp waar nooit kermis wordt gevierd.
In de laatste dagen van juni 24 mm.
Het totaal in juni is 62 mm.
Wisselen in juli regen en zonneschijn,
't zal voor de boeren kermis zijn.
Tot weeres met groeten van Jos

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
Gewoon een praatje te maken
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen.

COLOFON
Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs,
Annie van Rengs, Mat van Rijswick,
Marcel Sieben, Mischa Vissers,
Redactieadres:
Donkstraat 9, 5964 AJ Meterik
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com
Telefoon: 077-3980281
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 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 03-07-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Juli
Do
Vr
Za
Zo
Ma

Di
Do
Ma
Do
Za
Zo
Ma

Di

08:
09:
10:
11:
12:

JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
JongNL Meterik, laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 14:00
Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 12:30
- 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

Augustus
Ma
Ma
Ma

02:
02:
09:

Di
Ma

10:
16:

Do
Ma
Za
Ma

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
Ma

06:

Vr

10:

- Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur

BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle gelukswensen aan ons gedaan met een kaart, mail, app of bloemen bij
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest.
Ook speciaal woord van dank aan muziekvereniging Concordia voor de verrassend gebrachte serenade
en gesproken woorden.
Het was overweldigend en onvergetelijk. Allemaal nogmaals heel hartelijk bedankt,
Huub en Miep van Rengs
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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
2021.
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen staan gepland in week 37, van maandag
13 september t/m vrijdag 17 september 2021.

Stafvergadering
Eindelijk mogen wij weer een stafvergadering plannen.
Oorspronkelijk stond deze gepland op woensdag 7 juli; we verschuiven deze naar volgende week
woensdag 14 juli.
Tijdens de SV zullen we de afgelopen periode bespreken, vooruitblikken op het nieuwe seizoen en
daarnaast de kampen bespreken, die eraan zitten te komen.
We hopen van elke groep minimaal 1 persoon te mogen verwelkomen op de SV, meer mag.
Overleg onderling even wie er woensdag 14 juli aanwezig is.
De SV is in de blokhut om 20.30 uur.
Graag tot volgende week woensdag.

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
Maandag 12 juli 2021 begint het kienen weer.
Heb je zin om mee te kienen, dat kan, we beginnen om 14.00 uur in de zaal.
De kosten voor een kienkaart bedragen € 7,00 enne…... er zijn nog prijzen zat..
Maandag 19 juli 2021 jaarvergadering. Aanvang 14.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
Na de jaarvergadering is er muziek, verzorgd door dialectzanger Gerard van Kol.
Na zijn optreden kunnen we met zijn allen genieten van een heerlijke barbecue.
Het enige wat je als lid moet doen is je opgeven vóór vrijdagmiddag 9 juli 2021.
Per mail: kbometerik@gmail.com, onder vermelding van je naam en het aantal personen.
Belangrijk: houd altijd de 1 ½ meter afstand in de gaten.
Vriendelijke groet, Bestuur KBO.
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AFSCHEID
Beste mensen uit Meterik,
Dinsdag 13 juli nemen we afscheid van vier leerkrachten van onze school Onder de Wieken.
Jos Tielen, Marianne Groenewegen en Thea Hanssen gaan met pensioen. Mariëtte Laurijsse gaat naar
een andere werkplek binnen Dynamiek.
Vind je het leuk om een handje te komen geven en afscheid te komen nemen? Dat mag en kan op
dinsdag 13 juli tussen 15.00 en 16.30 uur.
JE BENT VAN HARTE WELKOM!
Team Onder de Wieken

Vorige week vroegen we om uw hulp: bij welk gezin verbleef
Marleentje Manders tijdens de oorlog?
We ontvingen een reactie, waarvoor hartelijk dank:
het was bij de familie Weijs aan de Schaak.
Links op de foto staat Dorrie/Door Weijs en in de kinderwagen haar zus Mariet Weijs.

‘KERMIS’ INLOOP

Maandag 12 juli zal de inloop van 13.30 – 16.00 uur gewoon doorgaan in de foyer van
gemeenschapshuis De Meulewiek.
Deze middag is zoals altijd iedereen welkom om een kaartje te leggen, een spelletje rummikub te spelen,
te handwerken of gewoon gezellig te kletsen onder het genot van een kopje koffie.
Omdat het kermis is zal er een lekker ‘stukske vlaai’ bij de koffie geserveerd worden, gesponsord door de
organisatie van de Miëterikse Kermis!

Iedereen is welkom!
Verder zal, zoals vorige week ook al aangegeven is in ‘t Krèntje, het eetpunt en de inloop van 19 juli niet
doorgaan i.v.m. KBO-vergadering. Het eetpunt is verzet naar 26 juli.
De Dorpsverbinders
Carli, Ria en Hennie
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Ovver Nozems, Esbaere, Kèvers en Roepse,
of is ut toch gewoën Rupse.
Ik begin is mit de B’s vandaag. Vur en verslag, heb ik Obelisk is via de app aan ziene jas getrokke, of
di waat te melde haai. Ik kreeg aal gauw zaat en berichtje terug. En umdaat ut baeter good gejat, as
slech verzonne is, neem ik ut ma letterlijk aover:
“Phoe, ni zò 1- 2- 3. De
route ging nao Ommel, dao
ware we zoë. Weej waore
mit 8 man en de 2 vrollie,
VAMP en Krôpke. Ut waas
eur schienbaar good
bevalle, vurrige waek. En
daat vinge weej waal
schon. De Boss, heej zaot
en bitje in ziene maag mit
de naam, vur iën vaan de
dames, “Krôpke”, dus haai
di ma is vertaald nao ut
Spaans:
Krôpke = La Chica de las
Verduras. Daat is Spaans
vur Gruntemegje. Da’s waal
enne lange naam:
Ma…wuurd volges meej nag
vervolgd…..

Volges ut maeterke op ut steur vaan De Butcher, haaie we en gemiddelde
vaan 31,5 km/oor. Daat geluuft niemes. Heej woj zeker de gebraojen haan
oethange beej de dames.
En 3 kier raoje wie de spreent deze kiër gewonne haet. Jao….ikke. Haha,
daat is ongeveer alwer 7 jaor geleeje. Ma ge kunt ni zegge, daat ut 7 magere
jaore ware gewest. Wahaa!”
Was getekend, Obelisk.
Net vur vertrek vaan de A’s ging ut gesprek ovver de juks die enne gas man vurrige waek zondaag
haai gehad aan de erm, biën en in de nek. De godsgansen daag haaie ze zich zitte kratse, wies aan
bloojens toe. Boosdooner waas hoëgstwaarschienlijk de jaorlijks terugkierende plaog vaan de
eikeprocessierups. Bop de Bouwer, de grötste lolboks vaan ut gezelschap, kende nag waal en möpke
ovver en roeps. Of is ut rups? Ut ging zoë: Dur leepe twië rupse achter mekaar. Rupt de echterste:
“Hej…. hej.” De vurste, waarschienlijk en Venlese, dreijt zich is um en vrugt: “Rùpse mich?”
De A’s vertrekke vanaf deze zondaag en half oor ier, um half 9. De reeje is daat ze eigenlijk aalt waat
aan de late kant terug zien. De 100 kielemèter en de koffiepauze zien namelijk heilig. Sommige Krukke
kunne da neet mier rustig en pilske nuttige in de 3de helft, umdaat thoes de zondaagse soep oppe taffel
stiët, die de vrouw ’s zaoterdaags de ganse middaag mit zurg het laote trekke op ut fornuus. En dao
kriede, vermoed ik, kwoj gezichte vaan….Ik wiët ut verder ni, want weej hebbe op zondaag duk soep
oet en blikske.
De route ging nao Panheel. Onder de renners ok wer Del Pierrot, wer bekome vaan zien blauw plek, opgeloëpe
mit zien tuimeling, enne gas waeke trug. De koffie woort geschoonke beej fietscafe De Tump. Prachtige locatie
aan ut water. Jaore bestiert door ennen aldere meens, din aal begos te greeke as ie os a zog kome. Ma heej
haai en werm plekske in ut haard vaan veul Krukke (din enkeling din us en het, da). Echter 2 jaor geleeje ware
we onaangenaam verrast, daat ut etablissement plots geslaote waas.
Tot os aller, groëte verbazing melde El Coyote os deze zondag, daat ut wer aope waas. Beej aankomst woorte
weej begroet door en allervreendelijkste vrouwelijke oetbaatster en urre meens (…jah…daat waas ok waal enne
schonne kel). Ge mos waal ow bestelling zelf afhalen, woort os verteld. De vlaaien stonge oetgestald in en
vitrien en toen ik mien bestelling doorgoof: “Koffie mit en stuk esbaerevlaai”, woord meej verteld, daat ze gennen
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esbaerevlaai haaje. Toch raar. Ik mende zeker, daat ik de Raodrunner en Coppi dur mej haai zi loëpe. Ik wees
nao de middelste vlaai in de vitrien. Ik zeg: “Waat is daat da?”. “Oh”, zet ie op zien Midden Limburgs: “Daat is
Erdbaere, Of waal aardbeie.” Ik keek um is aan, lachte efkes stoïcijns nao zien vrouw en zag: “Nou, da zitte we
op 1 lien, want in Haors zien daat gewoën esbaere.”
Vaan de C’s genne man te bekenne vandaag. De Nightrider waas in ut weekend mit de Keverclub dur
op oetgetrokke en De Waerkel wis te melde, daat ut
grütste diël vaan ut C-peloton, namelijk Kami Kaze,
Gerrie Bekerman en Janukula Petrovska vandaag
urre jaorlijksen Trike daag haaje mit de kammeruj,
want dur stonge enne gas vaan die motoren beej
Janukula aan de vurste deur. Zeej doon daat aal
verschillende jaore. Zeg ma vanaf de laeftied, daat ut
neet mier verantwoord is, daat ze nag mit motorisch
geweld op 2 wielen op paad gaon. Vroeger stong
dees kluit namelijk bekend in de regio aas en stel
nozems op bromfietse mit oetgevielde zuugers, die
de buurt onveilig maakte. De alde luuj ware aas dun
doëd, daat ze dur mit eur dochters vandoor ginge.
Die woorte daan ok verstendig binnes hoes gehalde.
.

Molen Eendracht maakt Macht –

Platsen!

Ter gelegenheid van de Miëterikse Kermis worden er op zaterdag 10 juli platsen
gebakken en verkocht! Vanaf 14.30 uur start de verkoop.
Je kunt een lekkere plats kopen voor
€ 5,00.
We willen graag zoveel mogelijk mensen
de kans geven om een plats te kopen,
daarom hanteren we maximaal 1 plats
per bezoeker. Er is maar een beperkt
aantal platsen beschikbaar, dus wees er
snel bij!
Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte
ruimte in ’t Bakhuuske vindt de verkoop plaats in de
kapschuur. Hierbij willen we graag de bezoekers
herinneren aan de 1,5 meter regel die nog steeds
geldt in de molen en op het terrein.
We zien iedereen graag op zaterdag a.s.!
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MV Concordia zoekt Vriendjes!

Beste kinderen van Meterik,
muziek maken is het mooiste wat er is. Kun je je een wereld zonder muziek voorstellen? Waarschijnlijk
niet en dat is maar goed ook. Muziekonderwijs activeert je brein en draagt bij aan sociaal-emotionele
ontwikkeling. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een
sociaal gebeuren, omdat je het met elkaar doet. Zelf een instrument leren bespelen maakt kinderen
zelfverzekerder.
Muziekvereniging Concordia Meterik is een vereniging die bestaat uit een fanfare en een drumband. Zij
verzorgt een eigen muziekopleiding met professionele docenten. Wanneer je gaat starten om op een
muziekinstrument te spelen kost het in het begin meestal een tijdje voordat je het onder de knie hebt.
De meeste kinderen beginnen met muzieklessen als ze 9 of 10 jaar oud zijn. Wanneer je dan al noten
kunt lezen en geoefend hebt met ritmes en melodieën, is het gemakkelijker om op een instrument te
leren spelen.
Op 27 juni hebben we nog een
voorspeelochtend gehouden van alle
leerlingen. Iedereen liet daar horen wat
hij of zij dit jaar weer geleerd had. De
AMV-leerlingen kregen hierbij ook hun
certificaat.

Afgelopen weekend hebben Stef Teluij en Chris van Rengs
meegedaan aan het Limburgs kampioenschap voor
tamboerkorpsen. Daarbij Is Stef Limburgs kampioen geworden en
Chris gedeeld derde. Een heel mooie en knappe prestatie.
Als je nu denkt, hé, muziek maken dat is ook wat voor mij en dan
ook nog bij een gezellige club dan hebben we het volgende voor jou:
Muziekvereniging Concordia biedt een AMV-opleiding aan voor kinderen uit groep 3 en 4. Tijdens deze
opleiding leer je noten lezen. Door te oefenen met noten lezen en spelen op diverse instrumenten zal
later het bespelen van een groter blaas- of slagwerkinstrument gemakkelijker zijn. Je leert o.a.
blokfluiten, maar ook ritme, maat, zelf muziek verzinnen en hoe je kunt optreden. De lessen zijn op
donderdag en starten in september 2021.
Voor de AMV-opleiding krijg je van de muziekvereniging een blokfluit en lesboek, deze mag je houden.
De AMV-opleiding duurt ongeveer een jaar, je sluit af met de uitreiking van je AMV-diploma. Daarna
kun je tegen een instaptarief tot de zomervakantie les volgen op een professioneel instrument van de
vereniging, waarna je het volgende lesjaar door kunt met de muziekopleiding. De kosten voor een jaar
AMV-opleiding zijn € 55,00.
Vragen en aanmeldingen kun je sturen naar: jeugdmvconcordia@gmail.com
Jeugdcommissie MV Concordia
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De Vlindertelling van 3 t/m 25 juli
Het gaat slecht met de vlinders, bijen en andere insecten
in Nederland, terwijl ze zo belangrijk zijn voor de natuur.
Uit onderzoek blijkt dat er steeds minder zijn.
Ieder jaar houdt de Vlinderstichting de tuinvlindertelling.
Dankzij deze jaarlijkse telling ontstaat een beter beeld
van de toestand van de natuur in stad en dorp.
Die informatie is belangrijk, want dagvlinders reageren
snel op het milieu en op klimaatverandering.
De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens
over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen
worden.
De tuinvlindertelling wordt in 2021 gehouden van 3 t/m 25 juli. Dat betekent meer kans op goed weer en
meer tijd om te tellen! Kijk op een of meer dagen naar jouw keuze een kwartier lang naar de vlinders in je
tuin en geef door wat je ziet.

Als je hulp nodig hebt bij het herkennen van vlinders kun je op de website van De Vlinderstichting de
vlinderherkenningskaart downloaden. Je kunt ook de app gebruiken om vlinders te herkennen. Je kunt de
vlinders direct doorgeven via de app Vlindermee of via de site.
Een andere aanrader is de app ObsIdentify. Maak een foto, upload deze in de app en kijk welke soort je
hebt gezien.
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Wat moet je doen om mee te doen aan de vlindertelling?
Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste vlinders zich zien.
Loop een rondje door de tuin en noteer gedurende 15 minuten alle vlinders die je ziet. Maar tel deze
waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je vlinders twee keer telt. Geef alleen het
hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: je ziet eerst 3 dagpauwogen
tegelijk. Tien minuten later zijn er weer 2 dagpauwogen. Dan geef je door: 3 dagpauwogen.
Geef je telling door via de app Vlindermee of via de website. Zie je later op de dag of één van de andere
teldagen weer vlinders? Dan kun je die doorgeven via een nieuwe telling.
Als je een kwartier in de tuin gekeken hebt en geen vlinders zag, wordt gevraagd om dat door te geven;
ook een 'lege' telling wordt erg gewaardeerd. De tuinvlindertelling is er om een beter beeld te krijgen van
de tuinvlinders. Dus als jij op een mooie, zonnige dag helemaal geen vlinders ziet, is het ook van belang
om dat te melden.

Om vlinders naar de tuin te lokken hieronder een paar tips:
Maak je tuin groener. Dus tegels eruit en vlinderplanten en rupsenplanten erin.
Gebruik nooit gif in je tuin. Dit gif komt namelijk ook in de nectar van de plant terecht. Vlinders die deze
nectar drinken sterven of worden onvruchtbaar. Ook bijen en andere insecten hebben hier last van.
Kies dus zoveel mogelijk voor biologische planten.
Leg overrijp fruit in je tuin. Vlinders zijn hier namelijk dol op!
Laat bladeren en dergelijke in de winter liggen zodat de eitjes, rupsen en poppen hier tussen kunnen
verstoppen.

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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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 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 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:
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. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies: 077-398 1416
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
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