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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Als woelig water tot rust komt,
wordt het langzaam helder.
In week 28 is er 34 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in juli is nu 57 mm.
Het leven is als op vakantie gaan:
beseffen dat je weinig nodig hebt om te genieten.

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 17-07-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Juli
Do
Za
Zo
Ma

Di

22:
24:

Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
25:
JongNL Meterik, gezamenlijk kamp
26:
- JongNL Meterik, gezamenlijk kamp
- 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

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
Zo
Ma

10:
12:
13:

Di

14:

Wo

15:

Do

16:

Vr
Zo
Ma

17:
19:
20:

Di
Wo
Do
Za
Ma
Do

21:
22:
23:
25:
27:
30:

- 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 (ovb) 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
- Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
- JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, start groepsavonden seizoen 2021-2022
Muziekvereniging Concordia werkactie Venloop 08:30 - 18:00 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
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
Goede Doelen Collecte 18:00 uur
KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
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Gezamenlijk Zomerkamp

En dan is het zover. Het gezamenlijk kamp start a.s. maandag voor onze leden.
De leiding vertrekt zaterdag i.v.m. de voorbereidingen. Verdere informatie
hebben degenen die zich opgegeven hebben ondertussen ontvangen of ze
ontvangen deze nog op korte termijn. En alles staat in de kampkrant.
Het belooft een gezellig kamp te worden.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij.
Groetjes, jullie leiding en de rest van de organisatie.

OPA
Zaterdag 24 juli vindt de maandelijkse oud papieractie plaats. Vanaf 14:00 uur zullen onze
vrijwilligers starten. Zorg dat vanaf dan alles netjes gebundeld aan de weg staat. Mocht het regenen
en/of hard waaien a.u.b. niet het papier in de ochtend aan de weg zetten, maar zo laat mogelijk.
Groep 3 is aan de beurt. Dit zijn Bert Thijssen (i.p.v. Rick van Rengs), Sef van Rengs, Wiel van Rengs
en Ruud Hermans.
Uw medewerking gevraagd
Wat zou het voor ons mooi en handig zijn als onze dorpsgenoten, die samen een oprit delen of vlak
langs elkaar wonen, tijdens de OPA-actie hun gebundelde pakketten op één plek bij elkaar zetten. De
vrachtwagen hoeft minder vaak te stoppen, voor jullie een kleine moeite en voor ons gemakkelijker.
Alvast bedankt!
Wiel van Rengs (Eén van de vrijwilligers van Jong Nederland)

OMA
Zaterdag 24 juli kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren. Dit kan
op de parkeerplaats bij het voetbalveld tussen 13:00 - 15:00 uur.
Groep 2: Jos van Ras en Pieter Joosten zullen aanwezig zijn voor eventuele hulp.

Hoi jongens en meisjes van Meterik en alle andere inwoners die het leuk
vinden om bij JongNL betrokken te zijn.
Heb jij zin om lekker sociaal, sportief en creatief bezig te zijn?
Dan is JongNL Meterik echt iets voor jou!
Na de grote vakantie zullen de groepen weer van start gaan, namelijk vanaf week 37 (maandag
13 september). Lijkt het jou leuk om eens te komen kijken of JongNL ook bij jou past, neem dan
contact op met Rick van Rengs. Mailadres: info@jnmeterik.nl
Lijkt het je leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij JongNL Meterik?
Denk aan:
- leiding van een groep
- rol binnen het bestuur
- vrijwilliger voor de vereniging (denk o.a. aan oud papier, oud ijzer, onderhoud blokhut enz.)
Dan zoeken wij jou
Meer info en contact kan via Rick van Rengs.
Mailadres: info@jnmeterik.nl
Graag tot ziens op JongNL Meterik!
Namens de commissie,
Chantal Nillesen
Rick van Rengs
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Hoi jongens en meisjes van groep 4 en 5 (schooljaar 2021-2022)
Na de zomervakantie start een nieuwe groep voor alle jongens en meiden van groep 4 en 5. Hopelijk
mogen we jullie allemaal verwelkomen als onze nieuwe Jong Nederlandertjes.
De groepsavonden zijn op maandagavond van 18.30 tot 19.45 uur.
Start eerste groepsavond zal zijn: maandag 13 september.
Voor jullie groep hebben we 5 enthousiaste leiding gevonden. Namelijk:
Sjuul Hegger
Evelien Swinkels
Karlijn van Asten
Daan Litjens
Ron Jacobs
Heb jij er net zo’n zin in als wij?
Geef je dan snel op, via het onderstaande briefje (ook graag invullen als je zeker weet dat je er niet bij
komt).
Inleveren kan t/m 23 juli 2021 via mail bij Chantal Nillesen (chantal_nillesen119@hotmail.com) of het
opgavestrookje inleveren op adres:
Hazenkampweg 14 te Meterik.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Rick van Rengs.
Mailadres: info@jnmeterik.nl
Wij hebben er zin in!
Namens de commissie,
Chantal Nillesen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:……………………………………………………………………………….....
geeft zich wel / niet* op voor de nieuwe JongNL groep.
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Adres:……………………………………………………………………………….....
Postcode:………………………………………………………………………………
Tel.nr……………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………………………………………….

JongNL Meterik wenst iedereen een
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Welke jongere komt de redactie van ’t Krèntje
versterken?
Bijna tien jaar zorgt een enthousiast groepje vrijwilligers er voor dat veel Meterikse gezinnen (en ook een
aantal mensen buiten Meterik) elke week een Krèntje ontvangen.
Al het Meteriks nieuws is er in verzameld, het zorgt voor betrokkenheid en schept een band tussen de
Meterikse bevolking.
We zouden de redactie graag uitbreiden met een jongere om jongeren en jeugdigen uit Meterik, meer dan
nu het geval is, te bereiken. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door het schrijven van een column,
een (halve) pagina met nieuws, speciaal gericht op jongeren enz.

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan ’t Krèntje, meld je dan aan!
Je kunt contact opnemen met een van de redactieleden of een mailtje sturen naar
dorpskrantmeterik@gmail.com.

Doen! Je bent van harte welkom!

Wie wordt de nieuwe bezorger van ’t Krèntje?

We zijn op zoek naar een nieuwe bezorger!
Wil jij elke donderdag tussen 14.30 uur en 19.00 uur krantjes bezorgen in Meterik, meld je dan aan bij de
redactie van ’t Krèntje: dorpskrantmeterik@gmail.com.
Je krijgt een vaste route van een aantal straten en bent hier ongeveer 1 uur per week mee bezig.
De vergoeding bedraagt € 5,00 per bezorgweek. Enkele keren per jaar wordt ’t Krèntje huis-aan-huis
bezorgd en dan ontvang je € 10,00
Dus, wil je graag een zakcentje verdienen of gewoon lekker elke week op donderdag een flinke wandeling
maken en krantjes bezorgen, laat het ons dan even weten. dorpskrantmeterik@gmail.com

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Op maandag 21 juni hebben 26 gasten na lange tijd weer genoten van een heerlijke maaltijd, klaar
gemaakt door Paulus kookt. Gezellig was het om weer bij te kletsen.
Maandag 26 juli is het volgende eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’. Er zal dan weer een heerlijk
driegangenmenu worden geserveerd en de kosten bedragen € 12,00.
Aanvang: 12.15 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je vóór donderdag 22 juli op te
geven bij de Dorpsverbinders persoonlijk, maar je kunt hun ook bellen op 06 3823 0621 of mailen naar:
dorpsverbindermeterik@gmail.com
De mensen die zich 21 juni al hebben opgegeven, hoeven dit niet nog een keer te doen.
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Informatieavond duurzaam wonen in Meterik
op 14 september 19.30 uur.
Uw huis in Meterik isoleren, zonnepanelen installeren, investeren in een warmtepomp of uw tuin
vergroenen? U heeft daar misschien best oren naar maar het is een hele organisatie.
Op dinsdag 14 september organiseert Duurzaam Meterik om 19.30 uur een informatie- en
inspiratieavond voor iedereen die graag duurzamer, comfortabeler en goedkoper wil leven door de
aanpassing van zijn of haar bestaande woning.
Na een korte inleiding kunnen bezoekers deelnemen aan korte voorlichtingssessies over één of
meerdere onderwerpen van hun keuze. Daarvoor worden in het MFC enkele stands ingericht waar u
informatie krijgt en vragen kunt stellen over onderwerpen als zonnepanelen, warmtepompen, isolatie
en het verduurzamen van de tuin. Bovendien is er aandacht voor de financiële kant van de zaak. Wat
kost een dergelijke investering en wat levert het op? Afhankelijk van uw situatie kan er een
terugverdientijd worden berekend.
De voorlichting wordt gegeven door experts van diverse organisaties. Het is de bedoeling dat zij ook
een collectieve aanbieding doen aan deelnemers van ons project zodat u profiteert van gemak en
aantrekkelijke prijzen. U bent natuurlijk vrij om zelf een
andere aanbieder te kiezen.
Bent u geïnteresseerd en heeft u zich nog niet eerder
aangemeld? Stuur dan een mail naar
duurzaammeterik@gmail.com.
U ontvangt te zijner tijd het programma. Zodra er meer
bekend is leest u dit hier in het Krèntje of via de sociale
media/website van de Dorpsraad.
Graag tot 14 september.
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KBO Meterik, wat ‘n jaar
Na anderhalf jaar waarin alles tegen zit, is het toch de moeite waard om vooruit te kijken. We gaan aan
tijden denken dat we weer activiteiten mogen en kunnen organiseren.
Ook willen wij als KBO graag een bloeiende vereniging zijn en blijven. Daarom willen wij juist die mensen
van 55 plus uitnodigen om lid te worden van de KBO. Een club waar u zich thuis zult voelen. Een club
waar veel georganiseerd en gelachen wordt. Voor u en door u en vele vrijwilligers, die dit samen mogelijk
maken. U zult er zich beslist amuseren. Daarom nodigen wij iedereen vanaf 55 jaar uit om kennis te
maken met KBO Meterik. En om lid te worden van KBO Meterik. U zult er beslist geen spijt van krijgen.
Bij onze vereniging is ruimte voor samenzijn en gezelligheid. We organiseren diverse activiteiten zoals een
jaarlijks busuitstapje, fietstochten, kaart-, knutsel-, kien- en wandelmiddagen, excursies en
themamiddagen. En laten we niet vergeten onze jaarlijkse feestavond. Kortom een oproep aan iedereen
die graag in contact komt met leeftijdgenoten. Meld U nu aan om lid te worden van KBO Meterik. Voor
maar € 22,50 per jaar ben je al lid van de meest actieve en gezellige club van Meterik. Ook ontvangt U
maandelijks het KBO / PCOB magazine van Nederland en Limburg.
Opgeven kan via kbometerik@gmail.com
Groetjes, bestuur KBO Meterik.
Enne….hopelijk mogen wij U dan een keer begroeten bij één van onze activiteiten.

Laatste oproep nieuwe leden seizoen 2021-2022.
Zijn er nog dames/heren van 55+ die interesse hebben, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven.
Voor opgave en info kan men terecht bij Hay Versleijen, tel. 077-398 4778 of
Hay Hermans, tel 077-398 5366

Programma 2021-2022:
Start onderlinge biljartwedstrijden elke vrijdagmiddag (mits goedkeuring i.v.m. Covid 19) op 27 augustus
t/m medio april 2022 en voor diegenen die tevens aan competitiewedstrijden willen meedoen; deze start
als competitie Biljart Federatie Ouderen regio Horst/Venray in week 36-2021 (6 t/m 11 september) t/m
week 11-2022.
Het bestuur van Ouderenbiljart Meterik.

Zing je graag?
Zingen in groepsverband is nog leuker.

Wij repeteren elke maandagochtend in MFC de Meulewiek. Onze repetities beginnen weer op
6 september. U bent van harte welkom.
Het zou heel fijn zijn er een paar leden bij te hebben. In oktober bestaat Zanglust 50 jaar en dat hopen we
volgend jaar te kunnen vieren met een mooi concert.
Informatie: Maria van Rijswick, 077-398 0281.
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Nieuws over het centrumplan
Bij de werkzaamheden in het centrum duiken diverse problemen op die gevolgen hebben voor het hele
project en de duur van de werkzaamheden. Omdat het lastig is gebleken iedereen zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van de voortgang, eventuele problemen en de gevolgen hiervan voor inwoners van
Meterik (en omgeving) pakken we dit als Dorpsraad zelf op.

Alle nieuws vind je voortaan op de website van de Dorpsraad, op onze
facebookpagina en in ’t Krèntje.
Zie https://dorpsraadmeterik.nl/index.php/werkzaamheden-centrumplan
We overleggen (twee)wekelijks met de aannemer en alle info daaruit plaatsen we zo snel mogelijk op de
website. De gemeente en de aannemer blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.
Wij zorgen er alleen voor dat het sneller beschikbaar is.
Heb je vragen over het centrumplan of krijg je geen gehoor bij de gemeente, laat het de Dorpsraad weten
(info@dorpsraadmeterik.nl) en wij proberen met jou het antwoord te vinden.

Voortgang centrumplan.
Helaas haalt men de planning niet. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het grondwater en de
aanwezigheid van zinkslakken. Doordat het grondwater nu hoger is als vorig jaar gemeten, kiezen ze voor
een minder diepe en qua oppervlakte grotere bak om het regenwater op te vangen. In de bak komen
plastic kratten, zoals die nu al bij de kerk liggen. De nieuwe bak is iets kleiner van formaat, maar volgens
berekeningen ruim voldoende om wateroverlast te voorkomen.
Daarnaast zijn op de Donkstraat zinkslakken gevonden, die onder de huidige wetgeving gesaneerd
moeten worden. Het is nog niet helder hoe en wanneer dit zal gebeuren.
Een nieuwe aangepaste planning wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

KERSENTUIN JENNISKENS
CROMMENTUYNSTRAAT 50
METERIK

Het is nog steeds kersentijd!!
Heerlijke zoete kersen te koop in onze kersenautomaat!!
Bestellingen mogelijk op telnr. 3984308 of 06-20598978

9

Afscheid van 4 leerkrachten van Onder de Wieken

Dinsdag 13 juli namen een 4tal leerkrachten afscheid bij
Basisschool Onder de Wieken.
Namelijk:

Thea Hanssen,
Marianne
Groenewegen,
Mariëtte Laurijsse
Jos Tielen.

Voor vele Meulewiekers bekende gezichten die al heel veel jaren zorg dragen voor goed onderwijs binnen
onze school. Het was een feestelijke dag die begon met een optocht waarin de hele school de
leerkrachten in een stoet naar school begeleidde.

De 4 leerkrachten zaten met de jongste leerlingen in de huifkar

waarna er een feestelijke stoet volgde van leerlingen met instrumenten, ballonnen, maskers en
afsluitend groep 8 op de carnavalswagen.
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De leerkrachten werden onderscheiden
door Prins Owen en Prinses Laura en
aangekomen op school was er een
feestelijke onthulling van ons nieuwe
schoollogo!

En bij een nieuw schoollogo horen
nieuwe schoolshirts, ze zijn ontzettend
mooi geworden.

Later die ochtend volgden de leerlingen
workshops; als Djembe, dansen, koken,
vloggen, proefjeslab etc.

In de middag namen de juffen en meester afscheid
in alle klassen en werden ze uiteraard verwend met
cadeaus.

Er waren hapjes, er waren ijsjes, chips en als
klapper op de vuurpijl kwam de Droomband!
Wat een feest!

Lieve Juffen en Meester, ga lekker genieten van jullie
welverdiende pensioen.
Mariëtte jou komen we vast nog vaak tegen binnen
het onderwijs (dat hopen we natuurlijk heel erg!!!)

We willen jullie enorm bedanken
voor de goede zorgen alle jaren
dat jullie bij ons op school
waren!!!
Omdat er geen afscheidsreceptie plaats heeft kunnen
vinden mogen jullie natuurlijk altijd een leuk kaartje
naar deze toppers sturen.
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Jongeren en corona: een uitdaging!
De laatste tijd komen er nogal wat signalen dat jongeren het extra moeilijk hebben vanwege de
beperkingen van corona. Dat uit zich in extra stress en leidt bij sommigen zelfs tot zelfmoordgedachtes.
We hebben daar in ‘t Krèntje al meerdere keren over geschreven. Een aantal weken geleden is er op
initiatief van de gemeente Horst aan de Maas, de GGD en Vincent van Gogh een digitale bijeenkomst
geweest, Less Depress, waarin een aantal zaken die hier betrekking op hebben, zijn besproken. Het
leek ons een goed idee om die kennis onder jullie aandacht te brengen.

Wat is er aan de hand?
Corona heeft ervoor gezorgd, dat de maatschappij al
meer dan een jaar op zijn kop staat. Ondanks dat
jeugdigen niet direct ernstig ziek worden
(uitzonderingen daargelaten) heeft het wel een grote
impact.
Scholen en andere ontmoetingsplekken zijn zeer
beperkt te bezoeken. Dit leidt bij jeugd en vooral bij jong
volwassenen (piek rond de twintig jaar) tot meer
klachten dan in een normale periode. Ze ontwikkelen:
• Meer stress (weinig sociaal contact, verveling, onzekerheid, onvoldoende structuur)
• Slaapproblemen
• Of krijgen meer prikkels om een depressie te ontwikkelen
• Meer gedachtes over zelfdoding

Puberteit
Jongeren zetten zich in de puberteit vaak af tegen ouders. Op die manier kunnen ze zich voorbereiden op
een zelfstandig leven. Maar uit onderzoek blijkt ook, dat ze de mening van ouders erg belangrijk vinden.
Het is dus ook vanuit dat perspectief voor ouders erg belangrijk om in gesprek te blijven met de eigen
pubers. Soms vindt een puber het gemakkelijker om met een ‘vreemde’ (zoals vriend, oom, tante, coach,
etc.) te praten.
Daarnaast blijkt uit onderzoek, dat een puber er toe wil doen. Hij of zij wil serieus genomen worden, maar
hij of zij wil ook graag bijdragen aan een betere wereld. Dat zijn belangrijke invalshoeken om het gesprek
aan te gaan. Maar een puberbrein is lastig.

Het puberbrein
Een puberbrein heeft moeite met plannen, organiseren en beslissen. Het kan daarom lastig prioriteiten
stellen en de gevolgen overzien van het eigen handelen. Het is op zoek naar dopamineshots, wat zich
vertaalt in het zoeken naar kicks in gedrag of in middelengebruik.
Uit onderzoek blijkt, dat jongeren behoefte hebben aan:
• Autonomie en erkenning ( eigen regie,
keuzevrijheid, stem laten horen en gehoord
worden)
• Structuur (dag- en nachtritme)
• Erbij horen en iets kunnen betekenen.
• Ruimte om te experimenteren
• Uit de band springen
• Ouderlijk toezicht en positieve feedback
• Goede contacten met docent en mentor.
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Wanneer wordt het gedrag problematisch?
Problematisch wordt het als:
• de emotionele problemen het functioneren gaan
belemmeren.
• Als er slaap- en eetstoornissen gaan optreden.
• Bij overmatig middelengebruik (roken, alcohol, drugs).
• Nergens geen plezier meer in hebben
• Zichzelf isoleren.
Het gedrag van jongens en meisjes verschilt. Vaak zie je onderstaand gedrag.
Jongens
• Agressief
• Vijandig
• Prikkelbaar
• Crimineel gedrag
• Overmatig middelengebruik

Meisjes
• Opvallend stil
• Terugtrekken
• ‘Te veel’ aanpassen

Zo start de helft van de mentale aandoeningen al op 14-jarige leeftijd.
Wereldwijd is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 in de wereld. 50-70% van
de jongeren die een depressie hebben gehad, ontwikkelen er weer een
binnen 5 jaar. 87% van de jongeren voelt zich meestal gelukkig. 92% van de
jongeren voelt zich voldoende wendbaar. 37% voelt zich vaak gestrest. En
5% scoort hoog op psychosociale problemen.

Het verschil tussen een
dipje en een depressie
zit hem in de duur van
de sombere bui.

Hoe ontstaat een depressie?
Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid in veel gevallen een rol. Deze kwetsbaarheid kan
te maken hebben met erfelijkheid of een (negatieve) gebeurtenis. Belangrijk zijn onderstaande factoren.

Genetische factor.
Uit onderzoek naar tweelingen is bekend dat
er 65% kans is op stemmingsstoornis als één
helft van een eeneiige tweeling hieraan lijdt.
Bij twee-eiige tweelingen is deze kans
ongeveer 14%. Kinderen van ouders met een
depressie hebben bijna drie keer zoveel kans
om zelf een depressie te ontwikkelen.
Dat iemand erfelijke aanleg heeft voor
depressie betekent niet dat de depressie
daadwerkelijk aanwezig zal zijn.

Sociale- en omgevingsfactoren
Een verlies, psychische aantasting of andere traumatische levensomstandigheid kunnen leiden tot een
depressie. Valt sociale steun dan ook nog weg, dan kan de depressie zich ontwikkelen.

Chemische ontregeling
Antidepressiva grijpen in de chemische stoffen (neurotransmitters) die vrijkomen rond de communicatie
tussen hersencellen. Bepaalde stoffen, zoals serotonine en noradrenaline, komen bij depressieve mensen
minder voor in bepaalde hersengebieden. Daarnaast spelen hormonen nog een rol. Sommige mensen
hebben meer het stresshormoon cortisol in het bloed en daardoor zijn hun reacties heftiger.

Cognitieve theorie
Kwetsbaarheid voor depressie kan ontstaan wanneer iemand negatieve ervaringen in de jeugd heeft
meegemaakt. Hierdoor is er een kans dat er negatieve overtuigingen over de persoon zelf ontstaan. Door
vervelende situaties op later leeftijd kunnen deze overtuigingen worden geactiveerd en daarmee de kans
op een depressie.
13

Wat kan ikzelf er aan doen? (Een paar tips).
Het allerbelangrijkste is ‘Luisteren zonder te oordelen’.
• Vraag open hoe het met iemand gaat.
• Leef je in, luister actief, toon interesse.
• Geef aan welke signalen je ziet en vraag of ze kloppen.
• Geef iemand het gevoel van veiligheid om erover te kunnen praten.
• Probeer het waarom van de negatieve gevoelens helder te krijgen en vraag door.
• Zoek vooral hulp als je niet verder komt.
Een aantal hulpvragen zijn:
• Hoe gaat het met je?
• Ik merk …, wat is er aan de hand?
• Ik maak me zorgen over jou? Vertel eens…..
• Hoe voel je je?
• Hoe zie je de toekomst voor je?
• Voel je je soms wanhopig? Waarover dan?
• Wat helpt je om je beter te voelen?

Tot slot
Corona is nog niet over. Gelukkig is er wel weer ruimte voor ontmoetingen op 1,5 meter afstand. Toch zal
het gevoel van eenzaamheid bij een aantal jongeren niet over zijn. Hopelijk kun je dan je voordeel doen
met de tips in dit artikel. En natuurlijk kun je ook contact opnemen met ons.
Meer info op o.a.:
•
•
•
•
•
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www.depressie.nl
https://dedepressievereniging.nl
www.nvvp.net (Nederlandse vereniging voor psychiatrie)
https://pratenendoen.nl
https://www.ggznieuws.nl

Enquête overlast
zwaar vracht- en
landbouwverkeer

Beste inwoner(s),
Hierbij ontvangt u een brief met informatie en een enquête.
De wegen door het centrum van ons dorp worden in deze maanden flink onder
handen genomen.
Deze renovatie vormde de aanleiding voor het initiatief, dat een drietal inwoners
vervolgens hebben genomen.
Wij, Piet Kuenen, Ger Kleuskens en Fred de Jong hebben een aantal maanden
geleden de noodklok geluid bij onze Dorpsraad.
Wonend aan de doorgaande weg door het centrum van Meterik valt het ons op dat
er steeds meer zwaar vracht- en landbouwverkeer door het centrum van Meterik
rijdt. Diverse verkeerstellingen bevestigen deze toename!
Meer verkeer (vaak met te hoge snelheid) zorgt voor onveilige situaties, met name
voor voetgangers en fietsers.
Hierbij denken we aan de vele scholieren die hun weg vinden naar onze eigen
basisschool ‘Onder de Wieken’, Dendron- en Citaverde-college en niet te vergeten
aan de toekomstige gang van en naar de nieuw te bouwen sporthal aan de
Speulhofsbaan. Maar ook aan de vele toeristen die dagelijks door ons dorp fietsen.
Daarnaast is er veel geluidsoverlast van over drempels denderend zwaar verkeer.
Tevens lijdt het wegdek op vele plaatsen van het zich met man en macht door
bochten wringende verkeer.
Crommentuynstraat, St. Jansstraat, Schadijkerweg, Speulhofsbaan en Donkstraat
zijn de voornaamste toegangswegen die door zwaar verkeer worden gebruikt om
vervolgens door het centrum van Meterik te rijden.
Veel zwaar verkeer heeft het centrum van Meterik niet als bestemming.
Het centrum wordt vaak als doorgangsroute gebruikt.
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Onze oproep aan de Dorpsraad was: ‘Help ons, om samen met ons
te zoeken naar oplossingen om de toegenomen overlast van zwaar
verkeer in te perken.’
Verschillende overleggen volgden en er werd een werkgroep verkeer
samengesteld waarin, naast ons, ook leden van de Dorpsraad en een aantal
inwoners plaats hebben genomen.
In goed en constructief overleg met onze lokale transport- en landbouwbedrijven
en met u, inwoner(s) van Meterik, willen we zoeken naar voor iedereen
aanvaardbare oplossingen, zodat de verkeersdruk op het centrum in de toekomst
afneemt.
Om uw mening te kennen, hebben we enkele vragen opgesteld en we hebben
ruimte gelaten om suggesties te doen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u het bijgevoegde enquêteformulier
invult (dit kan ook anoniem).
In week 30 (vanaf 26 juli t/m 6 augustus) kunnen de formulieren ingeleverd
worden op de volgende adressen:
Jolanda van Helden, Donkstraat 7
Martin v/d Homberg, Schadijkerweg 18
Paul Jacobs, Speulhofsbaan 25
Elbert Joosten, St. Jansstraat 40a
Piet Kuenen, Cormmentuynstraat 33
Ger Kleuskens, Crommentuynstraat 1
Uw mening doet ertoe!
NB: Uiteraard zullen de resultaten z.s.m. gepubliceerd worden in ’t Krèntje
en op de website van de Dorpsraad!!!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, mede ook namens de overige leden
van de werkgroep Verkeer en Dorpsraad!
Fred de Jong
Ger kleuskens
Piet Kuenen

16

ENQUÊTE OVERLAST ZWAAR VRACHT-EN LANDBOUWVERKEER
( svp één van de mogelijkheden aankruisen)

1. Er rijdt steeds meer zwaar verkeer door het centrum en de
toegangswegen van Meterik, dat voor overlast zorgt
0 ja

0 nee

0 geen mening

Indien u ‘ja’ aankruist; kunt u dan aangeven welk soort
overlast u ervaart?
..........................................................................................................
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…...…….
2. We moeten streven naar minder zwaar verkeer dat door het
centrum rijdt
0 ja

0 nee

0 geen mening

Eventuele opmerkingen/oplossingen
……………………..…………………………………………………..…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. De snelheid van het verkeer moet worden verminderd
0 ja

0 nee

0 geen mening

Eventuele opmerkingen/oplossingen
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………..………………………………………………………
4. De veiligheid van fietsers en voetgangers komt in het gedrang
0 ja
0 nee
0 geen mening
Eventuele opmerkingen/oplossingen
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Overige opmerkingen
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………….
……………………………………..…………………………………….
………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…..
Uw naam en straatnaam (niet verplicht)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…………….
……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
In week 30 vanaf 26 juli t/m 6 augustus kunnen de
formulieren ingeleverd worden op de volgende adressen:
Jolanda van Helden,
Martin v/d Homberg,
Paul Jacobs,
Elbert Joosten,
Piet Kuenen,
Ger Keuskens,

Donkstraat 7
Schadijkerweg 18
Speulhofsbaan 25
St. Jansstraat 40a
Cormmentuynstraat 33
Crommentuynstraat 1

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!!!
NB: De enquête is op het middenblad van dit Krèntje geplaatst, zodat u het er gemakkelijk uit kunt halen
en gebruiken.
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Gezamenlijke collecteweek voor Horst a/d Maas
is dit jaar in week 38

Wegens corona is er vorig jaar geen gezamenlijke collecte geweest en ook dit voorjaar kon er niet
gecollecteerd worden.
De collecte is in alle dorpen van Horst aan de Maas verschoven naar september.
De vergunning is inmiddels aangevraagd bij de gemeente. Als alles volgens planning kan verlopen, wordt
er in Meterik gecollecteerd op dinsdag 21 september en woensdag 22 september van 18.00 uur tot 20.00
uur. Het blijven echter onzekere tijden.
Elk dorp bepaalt zelf voor welke goede doelen er wordt gecollecteerd.
In Meterik hebben we sinds 2009 negen nationale collectes gebundeld.
Evenals vorige jaren sluit de Vastenactie zich aan bij de gezamenlijke collecte, met een eigen envelop
waarin u uw gift à contant kunt doneren.
Voor deze gezamenlijke collecte wordt Meterik verdeeld in 24 routes van elk gemiddeld 25 adressen.
Er wordt met tweetallen gecollecteerd. Er zijn dus 48 collectanten nodig en enkele reserve, mocht er
iemand uitvallen.
Daarnaast zijn er ook nog 24 vrijwilligers die in de week voor de collecte de donatie-enveloppen bezorgen
die door de collectanten worden opgehaald.
Alle vaste collectanten en vrijwilligers worden binnenkort door iemand van de organisatie gebeld of zij ook
dit keer weer hun medewerking willen verlenen.
Omdat een aantal collectanten/vrijwilligers is gestopt en er meer huizen zijn bijgekomen in Meterik, zijn wij
op zoek naar nieuwe collectanten/vrijwilligers.
Kunt u tijd vrij maken en zou u zich als collectant voor de Goede Doelen willen
inzetten, dan bent u van harte welkom.
U kunt contact opnemen met een van de organisatoren.
Kent u niemand van de organisatoren persoonlijk bel dan met Maria van Rijswick, telefoon 077-398 0281
of stuur een mailtje naar maria.van.rijswick@gmail.com
Alle goede doelen zijn u bij voorbaat ontzettend dankbaar voor uw inzet en tijd.
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Nederlandse brandwondenstichting
Het Prinses Beatrix Spier Fonds
Handicap NL
KWF Kankerbestrijding
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Longfonds (voorheen Astmafonds)
Het Nederlandse Rode Kruis
De Nierstichting
De Nederlandse Hartstichting
Vastenactie (apart zakje)

Carien Tacken
Marjan Jacobs
Nel Jenniskens
Maria van Rijswick
Maria van Rijswick
Hay Versleijen
Martijn Hesen
Henny Jenniskens
Anita van Berlo en Anita Jacobs
Truus Steeghs
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JEUGDVOETBAL
ZOMERSTOP
Vanaf nu gaan we met z’n allen genieten van de zomerstop. Sinds 26 juni zijn de velden van het sportpark
gesloten. Op dit moment wordt er jaarlijks onderhoud uitgevoerd zodat we eind augustus / begin
september weer kunnen starten met het voetbalseizoen 2021-2022. We willen iedereen vragen van de
velden te blijven, zodat de net ingezaaide velden niet beschadigd worden en goed kunnen herstellen voor
aanvang van het komende seizoen.

INLEVEREN TENUES & MATERIALEN
Diegenen die nog jeugdleidersjassen, trainersjassen, tenues, sleutels van de sportparken of andere
materialen van het jeugdvoetbal in het bezit hebben, vragen we deze materialen spoedig in te leveren bij
één van de jeugdbestuursleden!! Na inventarisatie zullen deze weer verdeeld worden voor komend
seizoen.

START SEIZOEN 2021-2022
De eerste wedstrijden voor de (beker)competitie staan inmiddels alweer ingepland op zaterdag
11 september 2021. 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.

KOM VOETBALLEN BIJ DE JEUGD van SJO AMERICA-METERIK!
Ben jij 5, 6 of 7 jaar? En wil je graag eens kennis maken met het jeugdvoetbal in America/Meterik?
Meld je dan nu aan om een aantal proeftrainingen te komen doen. Op deze trainingen maak je kennis met
je mogelijke teamgenoten, onze jeugdtrainers, de sportparken in America en Meterik en natuurlijk het
voetbalspelletje.
Kijk voor meer informatie over het jeugdvoetbal in America / Meterik op:
www.sjoamerica-meterik.nl, meer informatie over de verenigingen is te vinden op
www.avvamerica.nl / www.rksvmeterik.nl.
Wil je graag komen proef trainen meld je dan aan bij Leon
Tacken via
jeugd@rksvmeterik.nl of 06-5359 7518

GEZOCHT!!! - VRIJWILLIGERS - GEZOCHT!!!
Wil je of kun je iets voor het jeugdvoetbal betekenen in de vorm
van een bestuurlijke rol, het fluiten/begeleiden van een
wedstrijdje, het draaien van een kantinedienst of het
begeleiden van een activiteit?
We zijn dringend op zoek naar jou om onze jeugdafdeling te
ondersteunen en het jeugdvoetbal mogelijk te blijven maken.
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken! (jeugd@rksvmeterik.nl of 06-53597518)
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Dan, dao isse
Noow kiék ens waat en moei gezich!
Maar ônder ôs gezwege en gezag:
Ik had auk aevel lang genôg gewach!
♫♪ Peter Jansen & Wim Janssen, Venlo 2003 ♪♫

Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Déh dan, dao isse! Met trots presenteert ’t BooreBrulluft Comité hierbij het logo voor het evenement:
Beej de Meule, boorebrulluft 2022. Taaadaaa!
Dit logo zorgt voor herkenbaarheid in de berichtgeving die over ons evenement gaat.
Zoals jullie weten zijn alle teams achter de schermen al druk bezig om het evenement vorm te geven.
Op zaterdagmiddag 24 juli zullen de teams elkaar na lange tijd live ontmoeten ‘beej de meule’ om
elkaar te updaten over de stand van zaken.
Jullie zijn vast nieuwsgierig geworden naar onze teams. Dus hierbij stellen we alle teams aan jullie
voor: Noow kiék ens waat en moei gezich!
Bekijk het bijbehorende filmpje op facebook en de website: https://www.demeulewiekers.nl/
’t BooreBrulluft Comité
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Heemkunde Meterik op zoek naar oude
ansichtkaarten
Op 24 mei 2017 was het een feit: Stichting Heemkunde Meterik zag bij de notaris het levenslicht.
Wie deze datum heeft ingevuld bij de Meterikse kwis had het goed!
De leden werken eraan, meestal binnen de diverse werkgroepen maar soms ook individueel, om de
historie van Meterik uit te zoeken, in kaart te brengen en vast te leggen. Helaas kwamen onze activiteiten
door corona nagenoeg stil te liggen maar we streven ernaar om de draad weer op te pakken.
In MFC De Meulewiek beschikt Heemkunde Meterik over een eigen kleine ruimte waar we in enkele
archiefkasten
documenten en materialen opslaan. Af en toe komt een aantal leden bij elkaar om materialen die we
gekregen hebben te inventariseren en/of te scannen.

In de loop der tijd zijn er diverse ansichtkaarten gemaakt en deze kaarten (zoals de hierboven afgebeelde)
zouden we graag in ons bezit hebben of willen lenen zodat we ze kunnen inscannen. Hebt u een
ansichtkaart waar de kerk, de molen, de zandberg, een Meterikse straat of een ander Meteriks onderwerp
op staat afgebeeld, dan vinden we het fijn als u contact met ons op neemt.
We zijn ook blij met foto’s, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen, feestgidsen,
verenigingsnieuws, documenten of andere info en/of materialen die betrekking hebben op
Meterik (verleden of heden). Gooi deze materialen a.u.b. niet weg, maar schenk ze aan Heemkunde
Meterik. Neem contact op met een van de leden of mail naar info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk
bedankt!
Heb je interesse om mee op zoek te gaan naar Meteriks heden en verleden, meld je dan aan als lid van
Heemkunde Meterik en kom een van de werkgroepen versterken. Je kunt ook een kijkje nemen op onze
Facebookpagina of op de website www.geschiedenismeterik.nl.
Er is veel werk van allerlei aard. Samen kunnen we de rijke Meterikse historie later herleven.
Ook hier geldt: ‘eendracht maakt macht’! Voel je welkom!
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Jubilarissen
VC Trivia

Tijdens de jaarvergadering van VC Trivia werden de jubilarissen
Jannie Gielen, John Litjens, Wilma Theunissen (allen 25 jaar lid
van VC Trivia) en Maria Meulendijks (40 jaar lid van VC Trivia)
door voorzitter Ben Kleuskens gehuldigd. Helaas konden Wilma
Theunissen en Maria Meulendijks niet aanwezig zijn tijdens de
jaarvergadering
en de attentie
werd hen
thuisgebracht.
Voorzitter Ben
Kleuskens werd
tijdens de
jaarvergadering
opnieuw voor 4 jaar gekozen als voorzitter van VC Trivia.

Foto's gemaakt door Ton Sieben

Ballenactie Jumbo
Vanaf 16 juni is VC Trivia gestart met de Ballenactie, in samenwerking met Jumbo. 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 flink wat
inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen. Daarom komen we in actie!
Iedereen die VC Trivia een warm hart toedraagt kan meedoen. Via onze actielink kun je een bal doneren
aan onze club. Het is ook mogelijk om een deel van het bedrag te doneren wat met meerdere donaties
resulteert in één bal. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven rollen bij VC
Trivia.

Doneer een bal
Klik op onderstaande link om een bal te doneren.
www.ballenactie.nl/vctrivia

Actie doorsturen
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door!
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Het is weer een tijd geleden dat we via ’t Krèntje van ons hebben laten horen.
Er is in de tussentijd het een en ander gebeurd, dat is voor iedereen duidelijk. Afgelopen weekeinde is het
nog spannend geweest bij Mooder Maas. Wellicht heeft menigeen direct of indirect de gevolgen hiervan
ondervonden, sterkte voor diegenen.
Het is hoog tijd om weer even bij te praten over toneelzaken
Toneelspelen is het laatste anderhalf jaar nagenoeg onmogelijk geweest. Daarom hebben alle
toneelverenigingen van de gemeente Horst aan de Maas de koppen bij elkaar gestoken en besproken wat
mogelijk is.
Het resultaat is dat we samen op 25 september 2021 TRAPPEN EN KLAPPEN gaan organiseren.
Verspreid over de hele gemeente zijn er op die dag optredens van de diverse toneelverenigingen.
De locaties liggen op fietsafstand van elkaar, een ideale gelegenheid om met het gezin, vrienden en
bekenden op de trappers te gaan en te genieten van toneel. Binnenkort komt er meer informatie.
In januari wil Tovri, wanneer alles meezit, verdergaan met de voorbereidingen van het uitgestelde
honderdjarig bestaan met de werktitel TOVRI 100 EN UN BITJE.
Ook daarover houden wij de lezers van ’t Krèntje op de hoogte.
We afsluiten af met de wens dat het u allen goed gaat en we wensen Jos en zijn gezin veel kracht toe bij
zijn herstel.
Hojje, wies d’n andere kiër!

’t Krèntje deze week in elke Meterikse brievenbus

’t Krèntje is het dorpsblad voor en door Meterik, dat iedere week op donderdag verschijnt.
Hierin staat het verenigingsnieuws en andere vermeldingswaardige zaken, die betrekking hebben op het
reilen en zeilen in Meterik. Enkele keren per jaar wordt het huis-aan-huis bezorgd en leest u uitgebreide
info van de Dorpsverbinders of de Dorpsraad.
Veel inwoners hebben een abonnement voor de papieren of de digitale editie.
Misschien hebt u nog geen abonnement en denkt u na het lezen: “Het lijkt me leuk om het krantje
elke week in de brievenbus of de mailbox te krijgen.” Dat kan!
Een abonnement vanaf nu t/m december 2021 kost voor inwoners van Meterik € 10,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag(avond) in de brievenbus.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 5,00 ontvangt u ’t Krèntje vanaf nu t/m december 2021 elke donderdag in uw mailbox.
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal abonnement
óók uw mailadres (zonder @).
Zodra de betaling bij ons binnen is plaatsen we u op de bezorglijst.
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Meulewiekers en Meulewiekinnikes

Eindelijk mogen we, na lange stilte, onze eerste carnavalsactiviteit aankondigen.
En wel… op zaterdag 13 november a.s. zal de 14de editie van de ‘Miëterikse liedjesoavend’
plaatsvinden.
Zin om mee te doen? Op de Meulewiekerssite (www.demeulewiekers.nl) vind je (binnenkort)
alle informatie en het opgaveformulier.

We wensen iedereen alvast heel veel plezier met de voorbereidingen en zijn zeer benieuwd
naar de eindresultaten

De Miëterikse liedjescommissie

Gezocht
Tijdelijk gevraagd huishoudelijke hulp, zeker voor de hele maand augustus i.v.m. operatie die ik
heb gehad aan mijn rug. Voor minimaal 2 uur in de week maar denk dat het meer dan 2 uur is.
Op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.
Voor informatie kun je bellen met tel. 06 28 43 33 85.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
Tot nader order blijven de coronamaatregelen van kracht. 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.
Er moet nog wel rekening worden gehouden met de 1,5 m afstand regel. Zeker als er in de kerk gelopen
wordt.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
24-07: Susan Baltussen
Huub Baltussen
07-08: Maria v. Rijswick
Theo v. Rengs

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 24 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur
Nog geen misintenties
Zaterdag 31 juli, geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 7 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Piet Smedts en overledenen van de familie (jaardienst)
2. Frans Verdellen (jaardienst)
3. Jan Jenniskens (jaardienst)
Zaterdag 15 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Ziekencommunies
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06-5540 8023. Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van
dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen.
Hiervoor dient u het algemeen nummer van het secretariaat te gebruiken.
Kerkhof
Het kerkhof in Meterik ligt er altijd netjes bij. Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt daar voor.
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.
Jan Versleijen, 06-4295 6744 of famversleijen@ziggo.nl.
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