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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 

 
Als augustus zonder regen heen zou gaan,  
dan zullen de koeien straks mager in de stal staan 
 
In week 30 is er 11 mm neerslag gemeten in Meterik. 
Het totaal in juli is 68 mm. 
 
Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, 
in wat voor vorm van samenwerking dan ook, 
gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren. 
 
 

 
                                                      Tot weeres met groeten van Jos 
 
 
 
 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 
De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld: 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

 
Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 
 

Abonnement per 1 januari 2021 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2021 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 31-07-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

 
 

Augustus 

05: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 - KBO kienen 14:00 uur 
10: KBO fietsen 13:30 uur 
12: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
16: - 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 
19: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
 - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
23: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
26: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 

- Geen Krèntje i.v.m. vakantie 
28: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
30: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  

September  

02: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
06: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 - KBO wandelen 13:30 uur 
09: KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
10: Muziekvereniging Concordia rozenactie 17:00 - 20:00 uur 
12: JongNL Meterik, rommelmarkt (ovb) 10:30 - 14:00 uur 
13: - JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
 - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 - KBO kienen 14:00 uur 
14: - JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
 - KBO fietstocht 13:30 uur 
 - Duurzaam Meterik, informatieavond in MFC 20:00 - 22:00 uur 
15: - JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
 - KBO excursie naar Van Leendert 
16: - JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
 - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
 - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
 - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
17: JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
18: Dorpsverbinders film ‘Wei’, nagesprek in MFC in Week v/d Dementie 14:00 - 16:00 uur 
20: - 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 
21: Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
22: Goede Doelen Collecte 18:00 uur 
23: KBO jaarlijkse busreis naar Orchideeënhoeve 08:00 uur 
25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
27: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
30: - KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
 - KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur 
  
 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Gezamenlijk kamp 2021 
 
 
 
 

Afgelopen week hebben we een zeer leuk gezamenlijk kamp gehad in het gezellige Zeeland. 
Helaas golden nog steeds coronamaatregelen, waardoor veel activiteiten buiten het kampterrein niet 
mogelijk waren. Gelukkig mocht wel iets, waardoor fijne wandelingen zijn gemaakt en er een dropping 
is geweest. 
Eén dag hadden we een mooi klimprogramma bij De Mastworp. Dit was zeer geslaagd. Natuurlijk 
hadden wij op het kampterrein het een en ander voor jullie geregeld. 
Zo hadden we dit jaar weer een mooi zwembad, een springkussen, een klimtoren en een heuse 
stormbaan. Voor ’s avonds stond van alles op het programma. Of dit laser gamen was of bij het 
kampvuurtje zitten met marshmallows of een feestje bouwen in onze eigen gave tent, het kon allemaal. 
Ondanks de weersvoorspellingen waren de weergoden ons goed gezind. Al met al een geslaagd, mooi 
kamp om nooit te vergeten. De foto’s bevestigen het. 
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Gevonden voorwerpen 
Na het kamp zijn spullen blijven liggen. Deze spullen staan in de blokhut (meteen bij binnenkomst).  
Mocht je iets kwijt zijn, meld je dan bij je eigen leiding. 
 
 

Kris is papa geworden 

Kris Cuppen, ons staflid, zou mee op kamp gaan met zijn groep. Dit ging 
echter niet door. Hij werd namelijk op zondag vader van een mooie 
dochter Tess. 
 
Kris en Maddy, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie  
dochter Tess. 
Geniet er samen van! 
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Bandana’s kunde vur vanalles gebroêke,  

ok woh ze ni vur bedoeld zien.  

 
Kreeg ik meej vaan de waek en foto vaan de veurzitter 
via de app. Heej waas mit zien lief op vakantie.  
 
Ik app um trug: “Tsroh? Woh leet daat in godsnaam?” 
“Waat ziede toch enne Klotskop”, zet ie, “Selfie 
gemaakt, das in speegelbiêld.” Ut bleek in Horst, 
gemènte Ermelo te zien. Tsja, ik kaan potdomme toch 
ok ni alles wiëte. 
 
Ma nou afgeloëpe zondag. Komde ’s merges um half 9 
beej Ger op dun hook aan. Wuurt ow drek de vraog 
gesteld…”Hedde geej en route?” Gelukkig haaj ik meej 
’s aovus vaan te vurre aal en bitje veurbereid, veur ut 
geval daat... En route die ik in ut verleeje is gemaakt 
haaj nao fietscafeeke, Dino Cappucino in Meerbusch, 

en die en stuk ingekort, um zoë roond die 100km oet te kome. Ut waas waat gepuzzel. Alliën de 
afkorting rond ut dörp Willich in Pruuse, waas misschien en bitje lala.  
 
Ut begos neet zò good, dao krèk ovver de grens beej Venlo. Want iën Kruk, notabene iën vaan de 
notable oet os dörp, negeerde per abuis (laot ik haope) en roei stoplicht. Die notable ware vroeger: de 
pastoër, ut hoëfd vaan de schoël, dun dokter en de viëarts. Mogde geej rojje, um wie ut in dit geval 
handelde….?  
 
En pauzeplaats mos nag gezocht waere, onderwaeg. Die vonge we beej ennen bekker tusse Viersen 
en Süchteln.  
 
Valle weej dao mit 9 man teggeliek die zaak binne. De eigenaresse, verder de vriendelijkheid zelve, 
hiëlemaol ovver dun emmer, verzukt os dringend, um ma mit max. 3 persoëne, tegeliekertied den 
Eintritt zu machen. “Sonst bekomm ich Ärger”.  
 
Natuurlijk haaje we ok wer gen mondkepke beej os, ma de bandana bood gelukkig oetkomst. Mit daat 
ding vur os smoelwerk mogde we binnekome.  
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Kuchen log dur in de vitrien, koffie waas dur ok.  
Raodrunner, di neet zoë vaan de koffie is, vroog op zien beste Pruuses: “Habe Sie auch andere 
Getränke?”.  
“Kuk mal hinter Ihnen, da stäht einen Kühlschrank.“ Waas ut antwoord vaan de Bäckersfrau“.  
Roadrunner trok de deur aope en haalde zich en zekske CAPRI SONNE, in ut kenmerkende aluminium 
zekske, mit plestik rietje, oet de kast. Beej ut bekieke vaan dit zekske ginge mien herinneringe drèk wer 
trug, nao de zomer vaan 1981 toen Peter Winnen zien iërste ovverwinning boekte op Alpe D’Huez in ut 
shirtje vaan…jawel Capri Sonne/Koga Myata. Ik wis ni daat daat grej nag te kriege waas.  
 
Verder mos ik gedurende dees koffiepauze denke aan Gerrie Bekerman 
vurrige waek, di ut schuttelke vol geknoeide koffie kreeg vaan en 
serveerster. In dees zaak waas ut zelfbedeening en de serveerster bleef dus 
verstendig achter de teunbank staon.  
Bop de Bouwer, ni zoê vaan de zelfbedeening en daat waas waal te zeen, 
want binne de kortste kiere kwakte heej zien tas koffie, op ut telderke, woh 
net Del Piërro zien stuk vlaai op gelaege haai. Gelukkig waas ut krèk op, 
anders haaj di ut aas naate mokkapap nao binne motte sloebere. 

 
 
 
Oh, ja, beej trugkomst vaan ut fietse beej Ger, stong dun 
Butcher aal en kwarteer um meej hin te dreije mit ziene 
GSM in de hand, vurdaat ie meej oeteindelijk aan de jas 
trok.  
Ik zeg: “Waat is dur toch Theo, hedde enne neeje 
tillefoon?” Neh, neh”, zet ie: “Ik heb en foto vaan meej en 
miene kammeraod, Pietje Driesse en geej wet woh die 
gemaakt is? Ik zeg: “Lot meej is kieke, da. Oh…ma DAAT 
is aal en alde foto, Thei, want daat is vur ut Paradijs in de 
Melderse en daat is aal zeker 10 jaor geslaote.”  
Haaj ik daat ok wer verkiërd gezeen. Bleek ut in Venlo beej 
Backus aan de Duitse grens te zien. 
 
Net vur ut nao hoes gaon nag 
en poging gedaon um ut 
schrieve vaan ut waekelijkse 
stukske oet te besteeje, ma 
gen man din dur aan trok. 
“Gennen tiëd, genne zin, gen 
inspiratie, niks mejgemaakt”, 
waas ut antwoord.  
 
 
 

Dun iënigste di meej waat te vertelle haai, waas dun Beul, ma di kaan 
laeze noch schrieve.  
 
Vur de verandering waas heej vanmerge mit dun MTB op paad gewest, 
same mit de Stoemper en de gebroeders Nai-en RooKee.  Heej haaj dur 
duchtig de zweep opgelagt. Zò erg, daat de Rookee onderweg misselijk 
enne maisplak in mos, umdaat ut um anders dun door de bokseziëm zuj 
gaon loëpe.  
Um toch wer mit en schappelijk achterwerk op di schonne ziëm te gaon 
zitte bood de bandana en oplossing. De achterblievende restante aan zien 
zitvlak, woorte dur vakkundig mej afgepoetst en de bandana woort 
pontificaal as trofee aan dun top vaan en maisplant gehange.  
 
Puur toevallig kwaom ik nevve di maisplak en heb dur en foto vaan 
gemaakt. Gelukkig waas door aal di raegen vaan afgeloëpe daag, de 
bandana aal wer en hiël end schon geraegend. 
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Mededelingen KBO 

 
Beste leden 
 
Op dinsdag 10 augustus, 13 september en 12 oktober staan er fietstochten gepland door Jan van Dijck en 
Jan Versleijen. Heb je zin om mee te fietsen, dat kan; ze vertrekken om 13.30 uur bij de zaal.  
Wij wensen de fietsers veel fietsplezier.  
 
Ook is er elke tweede maandag van de maand kienen, om de twee weken wandelen en wekelijks op 
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur kaarten in de zaal.  
 
En laten we niet vergeten dat vanaf 16 september de knutselmiddagen weer gaan beginnen. 
 
Kijk voor alle activiteiten in ‘t Krèntje onder de Meulewiekagenda. 
Leden die geen Krèntje hebben, kunnen altijd via internet naar de site van de Dorpsraad Meterik gaan en 
klikken op de Meulewiekagenda. 
 
Uiteraard houden we de nieuwe coronamaatregels goed in de gaten: van wat mag en niet mag. 
 
De KBO, een club die altijd in beweging is…. 
 
Vriendelijke groet, 
bestuur KBO 
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Ballenactie 
 
 

 
Met de ballenactie in samenwerking met de Jumbo heeft VC Trivia 9 ¼ volleyballen opgehaald. Iedereen 
hartelijk bedankt voor de mooie bijdrage aan deze actie! 

 

 

Koken met ‘t Krèntje  

Van Leonie Douben ontvingen we onderstaand recept van de courgette-cake, 
waarvoor dank. Leonie schrijft: “Het is verrassend lekker en handig voor mensen die 
een overvloed aan courgettes uit eigen groentetuin oogsten. Je verwacht het niet, 
maar dit is een bijzonder lekkere cake en zacht van smaak.” 
 

Courgette cake 
 
- 50 g rozijnen 
- 175 g courgettes in blokjes 
- 260 g bloem 
- 1 tl kaneelpoeder 
- 1 mespuntje zout 
- 1 tl bakpoeder 

- 2 eieren 
- 120 g suiker 
- 110 g lichte basterdsuiker  
- 1 vanillestokje  
- 130 g zonnebloemolie 
- 50 g walnoten grof gehakt 

- 3 el pompoenpitten - boter om in te vetten  
 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 170 ºC. Gaar de courgette blokjes met een heel kleine hoeveelheid 
water tot ze zacht zijn. Pureer ze met een staafmixer of blender en laat ze afkoelen.   
 
Wel de rozijnen circa 10 minuten in water en giet ze af. Vet de cakevorm in en leg er bakpapier in.   
Meng bloem, kaneel, zout en bakpoeder goed door elkaar. Klop de eieren schuimig met de suiker. 
Halveer een vanillestokje in de lengte, schraap het merg eruit. Meng het vanillemerg, courgette en 
olie door de eieren en spatel het bloemmengsel erdoor. Roer de walnoten en rozijnen erdoor en 
schenk het beslag in de cakevorm (25 cm). 
 
Strooi de pompoenpitten erover en bak de cake in de oven in circa 60 minuten gaar.  
Laat de cake afkoelen en haal de cake uit de vorm. Smakelijk! 
 
Heb je ook een recept: mail het naar dorpskrantmeterik@gmail.com. Alvast bedankt! 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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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 echter 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     Collectant 
07-08: Maria v. Rijswick Theo v. Rengs    collecteschaal achter in de kerk 
21-08: Piet Kuenen  Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

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 14 augustus, geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

Zaterdag 21 augustus, 21e zondag door het jaar 

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. 077-3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

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: 06-55408023  

 

 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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