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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Zo de hondsdagen beginnen,
zo zullen ze eindigen (20 juli tot 20 augustus).
In week 29 is er 1 mm gevallen (zaterdagmiddag).
Het totaal in juli is nu 16 mm.
In de zomer oostenwind en avondrood,
leggen de warmte bloot.

Tot weeres met groeten van Jos

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

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
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.
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Abonnement per 1 januari 2019
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
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 vanaf 25 juli 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Juli:
Za
27:
Ma
29:
Augustus:
Ma
05:
Wo

07:

Za
Zo
Ma

10:
11:
12:

Ma

19

Do
Za
Ma

22:
24:
26:

Vr
Za

30:
31:

JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur

- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- Vrouwen samen sterk fietstocht Kevelaer
- KBO bedevaart Kevelaer 09.30 uur
- Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer 14.00 uur
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Oogsttijd 800 12.00 -16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- ‘Schuuf gezellig aan 12.15 – 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- t/m vrijdag 30 augustus JongNL Meterik aanvang nieuw seizoen
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
RKSV Meterik jubileumweekend
RKSV Meterik jubileumweekend

September:
Ma
02:
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Di
03:
KBO excursie dahliakweker 14.00 uur
Do
05:
KBO knutselen 13.30 uur
Vr
06:
KBO eetpunt 18.00 uur
Zo
08:
Vrouwen samen sterk dauwtrappen
Ma
09:
- KBO kienen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Za
14:
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Zo
15:
Zanglust H. Mis opluisteren Griendtsveen 11.00 uur
Ma
16:
- Schuuf gezellig aan 12.15 – 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Wo
18:
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur
Do
19:
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur
Ma
23:
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Di
24:
Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje
Za
28:
- JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
- Meriko Vocaal concert 20.00 uur
Ma
30:
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Oktober:
Do
03:
Vr
04:
Zo
06:
Ma
Wo

07:
09:

KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt
- Zanglust koffieconcert 10.30 uur
- Oogsttijd 800 Dorsen en Nationale Molendag 12.00 - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur
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Kampen
•
•

Bad Boys
Coole JN Bende

: 3-10 augustus (eindkamp)
: 10-17 augustus

De kampen die geweest zijn waren goed. De kampen die nog komen beloven ook super, gezellige
kampweken te worden. In het kampboekje staat alle informatie die van belang is. Mochten er nog
vragen zijn, stel deze dan gerust aan de leiding.
We wensen iedereen heel veel plezier.

Data gezamenlijke kampen
•
•

2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de
zomervakantie)
2021 → 24 – 31 juli (weer gewoon de 1ste week
van de zomervakantie)

‘Gevonden voorwerpen’
Na het kamp zijn spullen blijven liggen. O.a. slaapzakken,
slaapmatje, luchtbed, kleding (vest, sokken, trui etc.).
Mis je iets, neem dan contact op met je leiding, zodat de
spullen weer snel op de juiste plek komen.

OPA en OMA
Aanstaande zaterdag 27 juli wordt oud papier opgehaald. 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. We
vertrekken om 14:00 uur vanaf café Ger Kleuskens. Met warm weer ervoor zorgen dat je een flesje
gevuld met drinken mee neemt.
Aanstaande zaterdag 27 juli kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal tussen
13:00-15:00 uur in komen leveren bij de container, die staat op de parkeerplaats van het
voetbalveld. Er zullen twee vrijwilligers aanwezig zijn voor eventuele hulp. Dit zijn Jos van Ras en
Pieter Joosten (groep 2).

Stafbarbecue
Afsluiting seizoen 2018/2019 vindt 23 augustus a.s. plaats. We gaan dan gezellig barbecueën.
Binnenkort meer informatie hierover.

Géén Krèntje op
donderdag 1 augustus
I.v.m. vakantie ontvangt u volgende week, op donderdag 1 augustus, géén Krèntje.
Houd hier s.v.p. ook rekening mee bij het aanleveren van kopij.

Het eerstvolgende Krèntje verschijnt op donderdag 8 augustus.
De redactie wenst iedereen een fijne vakantieperiode!
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Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 103
In 1975 werd het wegkruis, dat in
1926 door H. Jenniskens aan de
toenmalige Meteriksebaan was
geplaatst, opnieuw geplaatst aan
de Essenweg. Het werd nu vlak
tegen de boerderij herplaatst. De
Stichting Kruisen en Kapellen zorgde voor een nieuw houten
kruis en P.J.H. Jenniskens, de eigenaar van de Kruishoeve,
zorgde voor een nieuwe corpus die werd vervaardigd door
bronsgieterij Sillen in Swalmen.
Tijdens de ruilverkaveling Lollebeek veranderde de wegligging
en werd het kruis weggehaald. Het kruis aan de Essenweg
staat op een wegenkruispunt: Crommentuijnstraat,
Meteriksebaan, Essenweg en Bergsteeg komen hier bij elkaar.
Vroeger kwamen hier nog meer wegen bijeen. Waar de
Crommentuijnstraat eindigt en de Meteriksebaan begint
eindigde nog niet zo heel lang geleden ook de bewoonde
wereld. Verder naar het westen lagen de heidevelden en de
vennen van de Peel. Vanaf hier liepen toen meerdere wegen
de Peel in.

In 1975 werd het orgel in de kerk voor
ruim 6000 gulden gerestaureerd door de
firma Verschueren uit Heythuysen .
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Vrouwelijk Anoniem Meefietsend Persoon (VAMP)
Op deeze zondaag woort door zoëwel de A’s âs de B’s de huugtemaeters opgezôch, maa dao
ôvver later miër. Iërs ff trug nao de letste woensdaag.
Zoëwel de A’s âs de B’s stônge beej Ger klaor um aan hun waekeliks rundje te beginne, kump dao
op ut letste moment nog Pi Air Rebellin aangescheurt …. mit zien vrouw. “Hee B jônges, moog ik
en mien megje met jullie ut rundje meifietse”? De B’s keeke
mekaar es efkes à, waat hebbe weej now aan ôzze renfiets
hange? Maar al gauw kwaom dao ut spontane antwoord: ”Ja,
geej het ze now toch al beej ow, en ze alliën trug nao hoês
steure is ôk al zoë iets”. `Now môtte wiëte daat normaal
gesprôke dr altiëd door sommige Krukke aan ut begin vaan de
toch zoëiets gezâg wuurt vaan: ”rustig a wah, ni te gek wah, ni
te wiet wah, mit 26 km opstarte en daonao rustig nao de 27
km”. Maa now, niks vaa daat alles.
De buukskes woorte ingetrôkke en Sneaky Franky same met
Chicken Antoni noome de kop: met 30 km ut oor woort dr
metiën flink vaa bil getrôkke. Kwaom daat door ...? Ai, ze het
nog genne Krukkenaam, dus zeg maa het Vrouwelijk Anoniem
Meefietsend Persoon (aafgekort VAMP).
En die snelheid leep alliën maa op. Totdaat pang…, lek vaa The Butcher. Paniek alom, dao ging ut
gemiddelde. Nao waat gestuntel loog di nijje binneband dr toch op en Obelisk, dae toch maa ff
geholpe haj en keek nao zien vettige jatte, kôs ni naolaote te zegge daat de speklappe vaan The
Butcher ni zo vettig waore as zien velge. Wir waat later trammelant mit de fiets vaan de neef vaan
The Butcher. Daat woort gauw opgelost maa ff later wir un malleur à dae fiets: het is waat mit die
famielie. Ondertusse waar ut gemiddelde flink gezâkt, maa de snelheid woort wir ver baove de 35
km opgepakt. Op un gegaeve moment kump de Jolly Joker vaan achter oët ut peleton nao veure
gekwaakt: “Jônges, jônges, de sterke mannen motte now à kop want dr mot baove de 30
gemiddeld gefinished waere”. Ut mot ni gekker waere beej de B’s: waat un VAMP al ni ken daon in
een haaneren. Maa in ieder geval wuurt dit gemiddelde vurtaan de standaard op
woensdaagaovend.
De zondaag: de A’s waore um 8 oor vertrôkke nao Berg en Dal: 133 km, 747 huugtemaeters en
3.148 kcal verbrand. “En jonges, nog iets leuks meigemâk veur in ut Krèntje?”. “Nae…, niks
eigelik”. Tjonge jonge, dao kriegde ut Krèntje flink mei volgeschreeve.
De B’s hajje Pruuse onveilig gemâk: Hinsbeck, Grefrath, Oedt, Hagenbroich, Schlibeck, Oirlich,
Hombergen. “Nou nou, daat zien veul plaatse, normaal zien daat dr veul minder op die route”.
“Daat kump daor Jolly Joker, al 10 jaor de wegkapitein dao in Pruuse, en reejt veur ut derde jaor
op reej beej dezelfde kruusing rechdoor in plaats vaan rechs âf, durum môs dr alwir kriskras door
de dörpe gezôch waere nao de route”.
Allemaol trug beej Ger op ut terras, giët ut ovver de Tour: “Jaomer daat Wout van Aert is
oëtgevalle, dae haj Steven Kruiswijk nog kunnen helpe bergop”. “Nieje nieje, dae Wout is ovver de
80 kilo, daat wuurd waat moejlik”. “Waorum daat dà” zaet de Pitbull, “ik bin ôk zwaorder as 80 kilo
en ik fiets ôk”. “Jao jao” zaet Nai Kee, “ma geej kôs vandaag toch ok ni klumme..?”.
Bon. Kump dr unne motor neave flitse mit unne reejer dr op dae un t-shirt mit korte mauwe à het.
“Tjonge jonge” zaet Long Tall Harry, “as dae velt, haet heej zien vel duchtig geschaafd,
onbegriepelik”. “Waorum daat dà?” zaet Antonio de Beul, “un neej t-shirt is veul goejekoëper daan
unne deure motorjas”. Metiën kump dr unne luxauto mit Deens kenteken de kruusing ovver
gescheurd. “Dr zoote dr 4 in, maa genne hônd keek nao rechs of dr unne auto oët de straot
kwaom” rupt El Coyote. “Daat ken ôk ni, dr zaot gaar genne Deense Dog in dun auto”. Alwir
Antonio, zucht. Zoë ging het nog un tiedje daor. Op ut end, Chicken Antonio taege Jolly Joker:
“Godde meij nao hoës jông, daa wiës ik ow de waeg….”
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Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’
Op kermismaandag 15 juli, na een interessante uitleg door de Heemkunde over de historische
ontwikkeling van het Miëterikse Veld en de mooie zang van Margo Verbeek, hebben 55 personen
genoten van een overheerlijk buffet verzorgd door Paulus Kookt.
Heeft Paulus Kookt uw smaakpapillen geprikkeld en wilt U vaker genieten van zijn lekkere
gerechten, dan bent u van harte welkom om op 19 augustus bij het eetpunt ‘Schuuf gezellig
aan’ in het MFC aan te schuiven. Er zal weer een heerlijk 3 gangenmenu worden geserveerd.
Kosten bedragen € 12,00. Aanvang: 12.15 uur
Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, dien je je voor maandag 12
augustus op te geven bij de Dorpsverbinders:
Mail: dorpsverbindermeterik@gmail.com of per telefoon: 06-3823 0621
Tot op maandag 19 augustus!

Hallo Allemaal!
Van 6 t/m 12 juli mochten wij weer gezellig met zijn allen op kamp. Dit jaar
zijn we naar Someren-Heide geweest. Wat was het een mooie plaats om te
mogen verblijven!
Ons kamp kende het thema
‘Circus’. En wat was het een
circus! Bij ontvangst hebben we al vele mooie creaties
gezien! Na het inleveren van de tickets ontving
iedereen een mooie rode clownsneus! Niet alleen
leden ontvingen een rode neus, maar ook de leiding
moest eraan geloven (zie foto!)
Gezellig het kamp geopend in de zelfgemaakte
circustent en daarna snel aan de slag met het
avondeten en natuurlijk jullie eigen programma!
Gedurende de week hebben we nog wat speciale
bezoekjes gehad!
Zo mochten we een heuse goochelaar ontvangen op
ons kamp. Maar het echte hoogtepunt was toch wel
de komst van een slang en vuurspuwer! En jullie maar
denken dat er een tuinslang uit die koffer zou komen..
Nee! Het was een echte slang! En dat vuurspuwen
was wel echt heel bijzonder!
Naast alle mooie en speciale bezoekjes hadden we natuurlijk ook nog onze eigen
circusvoorstelling waar staf, leiding en leden van mochten genieten. Wat hebben jullie enorm je
best gedaan om iets leuks neer te zetten! Wij hebben ervan genoten en zijn een lijfsong rijker met
dank aan de Miëterikse Ellende en natuurlijk de dirigent Bram!
Toffe leden van Jong Nederland Meterik, bedankt voor dit onwijs gezellige en mooie kamp! Wij
hebben ervan genoten! Fijne vakantie en tot volgend seizoen!
De leiding!
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Miëterikse Liedjesoavond 2019 -2020
Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,
Ook al is het nu hartje zomer en vallen de mussen van het dak, toch even een mededeling vanuit
de Miëterikse liedjescommissie.
Zodat je er alvast over na kunt denken, want voordat je het weet is het november.
Na een zeer geslaagd en gezellig carnavalsseizoen gaan we weer op zoek naar een nieuwe
carnavalskraker voor het carnavalsjaar 2019/2020.
Hoe mooi is het om te ervaren wat een plezier je hiermee hebt. Om op de diverse carnavalsdagen
op de bühne te staan en met de andere zangers/zangeressen er een gezellige middag en/of
avond van te maken.
Carnaval in jouw eigen dorp met eigen artiesten dat is toch geweldig! Daarnaast is dit jaar extra
speciaal i.v.m. het 5 x 11 jaar J.C.M jubileum.
Iedereen kan en mag meedoen, ook kinderen die nog op de basisschool of het voortgezet
onderwijs zitten. Leuk juist als jullie meedoen! We hebben een jeugd- en volwassen categorie.
Je mag alleen optreden, maar treed je liever op als duo of met een groep (vriendengroep,
vereniging) alles is oké. Iedereen kan en mag meedoen aan de dertiende editie van de ‘Miëterikse
Liedjesavond’.
Wat wordt van je verwacht:
• Je zorgt zelf voor de tekst en muziek.
• Je zorgt zelf voor de muzikale begeleiding in de vorm van een digitale opname (karaokeversie).
• Er zijn verder geen eisen waaraan de muziek dient te voldoen.
• Het mag een bestaande melodie zijn, maar het leukst is als je het liedje zelf bedenkt.
Vind je het lastig om bovenstaande punten te realiseren, dan helpen we je graag een handje!
De Miëterikse liedjesavond vindt plaats bij ‘Beej Tieskes’ (voorheen café ’t Hukske) in Meterik en
wel op zaterdag 09 november 2019!
Binnenkort meer hierover.
Alvast veel plezier met het bedenken van je/jullie nummer ☺
Groetjes en veel succes!
De Miëterikse Liedjes commissie
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Oogsttijd 2019

Op zondag 11 augustus wordt de rogge en de zomertarwe geoogst.
Te beginnen met pik en zigt tot een moderne combine.

Kom dit zien en beleven!
Wat kunt u verwachten tussen 12.00 uur en 16.00 uur?
•
•
•
•
•
•

Oogsten van granen van de ouderwetse manier naar het hypermoderne
Het ‘bouwen’ van een korenmijt
Broodbakken in het bakhuuske
Pannenkoeken bakken rond de kapschuur
Geschiedenis van het Meterikse Veld door Heemkunde Meterik
Het oplaten van vliegers op het stoppelveld

Fietstocht naar Kevelaer
Woensdag 7 augustus willen we om 9.30 uur bij de kerk in Meterik vertrekken om onze jaarlijkse
fietstocht naar Kevelaer te maken .
Om 14.00 uur zal Pastoor Peeters ons voorgaan in de H. mis.
Voor leden die niet op de fiets naar Kevelaer kunnen, willen wij samen
met de KBO het vervoer regelen. Hiervoor zal een financiële bijdrage
gevraagd worden.
Voor meer informatie graag telefonisch contact opnemen met:
Jeu Litjens, St. Jansstraat 35a, tel. 077-398 7691
Voor het dauwtrappen op zondag 8 september en het uitstapje van dinsdag 24 september krijgen
jullie binnenkort een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.
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Jonge torenvalken in de valkenkast bij
de molen
Wie een kijkje neemt bij de valkenkast bij de molen kan daar
misschien vier jonge torenvalken zien. De torenvalk is een
kleine valk met een lange staart en een roodbruine rug. Het
mannetje heeft een grijze kop en een grijze staart met een
zwarte eindband, het vrouwtje heeft een geheel roodbruine
bovenzijde, inclusief sterk gebandeerde staart. Helaas neemt
de torenvalk als broedvogel en als overwinteraar vanaf 1990
gestaag in aantal af, een afname die zich de laatste jaren
zelfs heeft versneld.
De torenvalk is vooral bekend door het bidden, je ziet ze
vaak in de lucht hangen. Bidden is het op dezelfde plaats in
de lucht blijven hangen door snellere vleugelslagen te
maken. De vogel slaat met de vleugels even hard tegen een
zwakke wind in als de wind waait. Tegelijkertijd wordt ook de
staart gespreid.
De torenvalk is een uitgesproken veldmuisjager. Als er
weinig muizen zijn pakt hij ook wel jonge weidevogels of
grote insecten (kevers, sprinkhanen e.d.). De torenvalk pakt
uitsluitend prooien van de grond na een stootduik, de valk is
niet snel genoeg om vogels in de lucht te slaan.
De torenvalk bouwt zelf geen nest. Ze broeden vaak in een
oud kraaiennest en in Nederland tegenwoordig vooral in
speciale open of halfopen torenvalkkasten. Broedtijd apriljuli. De broedduur is 27-31 dagen en begint na de leg van het eerste ei. Alleen het vrouwtje broedt.
De jongen zijn vliegvlug na 27-35 dagen maar worden vaak nog wekenlang gevoerd.

12

Nijmeegse vierdaagse 2019
Wandelen is de haast uit je hoofd lopen, en kijken wat overblijft.
Sjors Hegger

4x50 km

Mia Hegger
Toon Jacobs
Hennie Jacobs
Celine Hesen
Sanne Hesen
Ingrid Geurtjens
Jacquelien Hermans
Jos van Ras
Ton Hendriks
Mieke Hendriks

4x40 km
4x40 km
4x40 km
4x40 km
4x40 km
4x40 km
4x40 km
4x40 km (13e keer)
4x40 km
4x40 km

Tiny Litjens
Mien v/d Sterren
Harrie Houben

4x30 km
4x30 km
4x30 km (12e keer)

Wat hebben we genoten!!
Dit jaar zijn we iedere dag met de auto naar Nijmegen
gereden. Bij nicht Renée, op ruim 2 km van de start, hadden
we onze fietsen gestald. Het leek ons een prima idee om na
afloop van de 40 km. de beentjes even los te fietsen …
conclusie: dat nooit meer. Onze autoroute liep langs
Heumens oord. Hier waren de militairen gestationeerd die
ook meededen aan de Vierdaagse. Dit betekende
regelmatig wachten voor de overstekende colonnes. Verder
bleek dat op donderdag en vrijdag de stad uitkomen ook
een hele opgave was …. volgend jaar weer met de

trein.
Dit jaar hadden we op dinsdag en donderdag de vroege start (vanaf 04.45 uur) en op woensdag
en vrijdag de late (vanaf 05.45 uur). Omdat we geen zin hadden om in de rij te staan vertrokken
we steeds 20 min. later.
Het was dit jaar een prachtig evenement, de weergoden werkten perfect mee, prachtig publiek en
geweldige sfeer. Met andere woorden volgend jaar weer en als het effe kan gaan we voor de 50
km. Alleen nog mijn wandelmaatje zien te overtuigen dat dit bijna net zo fijn is.
Ton
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KEVELAER
Op woensdag 7 augustus gaan KBO en Vrouwen
samen sterk gezamenlijk per fiets voor een bedevaart naar Kevelaer, waar een H. Mis wordt
opgedragen door pastoor Peeters. Het gezamenlijke vertrek per fiets is om 09.30 uur in Meterik bij
de kerk. Als er leden zijn van deze verenigingen die graag ook naar Kevelaer willen, maar zelf niet
met de fiets kunnen gaan, hebben die de mogelijkheid om tegen betaling van € 10,00 per persoon
mee te gaan met een busje dat gereden wordt door Hay van Rengs. Hiervoor dient men zich aan
te melden bij Hay van Rengs,
tel. 077 398 4751 of 06-2059 8667, vóór donderdag 1 augustus. De vertrektijd van het busje is na
opgave in overleg met Hay.

Wandelen
Maandag 5 augustus is er weer wandelen en zijn er weer 2 afstanden die gelopen kunnen
worden: de 5 en de 3 km. We vertrekken om 13.30 uur bij de zaal.

Beleef de Dag
Leden die mee willen doen met de jaarlijkse ‘Beleef de Dag’ hebben de mogelijkheid om in te
schrijven op donderdag 8 augustus van 12.30 – 13.30 uur in zaal ‘De Meulewiek’. De kosten voor
deze Beleef de Dag zijn € 6.00 per persoon en het vindt plaats op woensdag 11 september.
Meer berichtgeving over enkele weken.

Kermis
Seniorenvereniging KBO Meterik wil de mensen die elk jaar de organisatie van de Meterikse
kermis op zich nemen bedanken voor de mooie seniorenochtend, die ze voortreffelijk hebben
georganiseerd en zo de Meterikse en Horster senioren een fijne ochtend hebben bezorgd. Ook de
heemkundevereniging bedankt voor de prachtige uitleg over het ontstaan en de bewerking van het
Meterikse veld in vroegere tijden en de opgravingen die er zijn geweest. Ook bedanken we Margo
en Wiel voor de muzikale afronding van deze kermismorgen met de geweldige stem van Margo en
Wiel met de accordeon.
Namens leden en bestuur, bedankt.

VERMIST

Sinds donderdag 18 Juli is ‘Babbel’ niet
meer thuis geweest. Hij is wel eens
vaker een nachtje weg, maar nooit
langer.
Wie weet waar hij nu is of heeft hem
onlangs nog gezien?
Hij woont in het voormalige klooster,
naast de basisschool.
Bel: 06- 5151 7455
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Wie helpt?

Onlangs kregen we twee foto’s van een oude boerderij. De foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt in
1957 en bij de onderste foto staan de namen Bertha – Herman – Jan.
Op de bovenste foto is in de verte de kerk van Meterik te zien en de foto’s zijn waarschijnlijk
genomen aan de Schadijk. Wie kan er meer over vertellen?
Mail naar info@heemkundemeterik.nl of bel 077 398 20 35.
Alvast bedankt!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 27 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur
geen misintenties
Zaterdag 3 augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Zondag 4 augustus: 12.30uur, doop Lot Lenssen
Zaterdag 10 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Frans Verdellen (jaardienst)
2. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst)
Zaterdag 17augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Ben Lemmen (jaardienst)
Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur
geen misintenties
Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray
Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30 uur.
Lectoren:
27-07: Margriet Hendriks
10-08: Maria v. Rijswick
24-08: Jos Tielen
31-08: Sophie Houben

Acolieten:
27-07: Theo v. Rens
10-08: Huub Baltussen
24-08: Max v. Dieten
31-08: Jan Philipsen

Collectanten:
27-07: Jan Steeghs
10-08: Tjeu Tacken
24-08: Piet Colbers
31-08: Jan Steeghs

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.
Uitvaart
Op dinsdag 23 juli nam de parochie in een uitvaartmis afscheid van Chris Korstjaans. Hij is 83 jaar
geworden. Jarenlang is Chris acoliet geweest en de parochiecoördinatie wil hem en zijn familie
dan ook bedanken voor die inzet.
We hopen dat de familie veel kracht, steun en troost mag ontvangen.
Ziekencommunie
Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden
niet meer de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen
ontvangen, geef dit dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter
beschikking om bij deze mensen langs te gaan.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06 5540 8023
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