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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Menigeen heeft het al ondervonden,
wervelwinden zijn aan augustus verbonden.
De eerste 10 dagen van augustus hadden een neerslag van 16 mm.
Na regen komt zonneschijn
zo luidt het spreekwoord thans.
Ga dan niet steeds zitten kniezen
en geef HET WEER gewoon een kans.

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 15 augustus 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Ma

19

Do
Za
Ma

22:
24:
26:

Vr
Za

30:
31:

- ‘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
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
Za

07:
09:
12:

Zo
Ma
Di
Do

13:
14:
15:
17:

Ma
Za
Wo
Do

21:
26:
30:
31:

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
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
PSV St.Joris Dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
KBO kienen 13.30 uur
KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
KBO wandelen
JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
Vrouwen samen sterk Culinaire avond 19.30 uur
KBO knutselen

November:
Vr
01:
KBO eetpunt 18.00 uur
Ma
04:
KBO wandelen 13.30 uur
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Kampen
Momenteel is De Coole Jong Nederland bende
op zomerkamp. We wensen hun een super vet
en cool kamp toe!

Stafvergadering met BBQ
Op 23 augustus is de eerste stafvergadering van het nieuwe seizoen. Dan
vergaderen we kort, om daarna met zijn allen te BBQ-en. Noteer deze datum
in jullie agenda's!
Binnenkort volgt de mail voor de opgaves.

Eerste groepsavond
In week 35 zullen de groepsavonden weer van start gaan. Dit is vanaf maandag 26 augustus.

Data gezamenlijke kampen komende jaren:
•
•

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

Oud Papier Actie
Zaterdag 24 augustus komen we vanaf 14.00 uur weer huis aan huis oud papier ophalen.
Wilt u zorgen dat het netjes gebundeld aan de weg klaar staat? Alvast bedankt!
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Sjuul Hegger (drinken en hesjes), Yvonne Wijnands, Hans
Alaerds en Theo Driessen.

IN MEMORIAM JAN JENNISKENS

BELANGRIJK IS NIET DE WEG DIE JE GAAT,
MAAR HET SPOOR DAT JE ACHTERLAAT
Zaterdag 10 augustus hebben we tijdens de uitvaartmis
afscheid genomen van ons koorlid Jan Jenniskens.
Begin januari werd Jan nog onderscheiden omdat hij zich
60 jaar met hart en ziel had ingezet voor de muziek ten
dienste van de liturgie.
Als blijk van waardering en dank ontving Jan het
erediploma van de Sint-Gregoriusvereniging van het
Bisdom Roermond met het bijbehorende insigne.
Jan was een voortreffelijke tenor en bijna ieder weekend
aanwezig in de kerk van Meterik om de H. Mis te zingen.
Hij was een bijzonder en bescheiden mens. Bij repetities, optredens en activiteiten altijd aanwezig.
Bij werkzaamheden deed je nooit vergeefs een beroep op hem.
*****
Het spoor dat Jan achterlaat is fantastisch en onuitwisbaar.
Wij zullen onze zangvriend missen maar zullen hem niet vergeten.
Elly, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte
Leden seniorenkoor Zanglust
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Geschiedenis van de parochie St. Jan
Evangelist - deel 105
Zoals alle jaren werden er in Meterik kinderen gedoopt, maar in 1978
was er een heel bijzonder doopfeest. Binnen een half jaar bevielen in
1977 vier dochters van kapper Jac Hermans van een baby: alle vier de
dochters kregen zelf een dochter.

Truus van Osch–Hermans,
Tiny Litjens–Hermans,
José van Enckevort–Hermans en
Henny Janssen–Hermans
bevielen resp. van dochter Fleur, Ilse, Mieke en
Lotty.
Op zaterdagavond 11 februari 1978 werden ze
alle vier tegelijk gedoopt.

Zoals alle jaren werden ook in 1978 leerlingen
van de zesde klas (de huidige groep 8) gevormd.
Er werden misboekjes gemaakt voor de
vormselmis.

WANDELEN
Maandag 19 augustus gaan we de beentjes weer strekken. De afstand is weer 3 en 5 km. We
vertrekken om 13.30 uur bij ‘de Meulewiek’ en bij terugkomst is er weer een heerlijke kop koffie bij
de inloopmiddag.

EXCURSIE
Dinsdag 3 september brengen we een bezoek aan de fam. Kauffeld aan de Venrayseweg in
Horst. Hier kunnen de leden, die van bloemen houden, genieten van een prachtig aangelegde tuin
waar bijna 400 verschillende Dahlia-soorten te bewonderen zijn in de meest prachtige
kleurencombinaties. Beter gezegd is het een LOOP – WANDEL – ZITTUIN met de mooi
aangelegde wandelpaden en zitbanken om er te rusten als het nodig is. Ook de vijver met fontein
past er mooi bij als een geheel, want je kunt wel zeggen: HIER IS GEEN DAG OF NACHT
HETZELFDE, want iedere morgen kan het weer iets anders zijn. Daarom de uitnodiging om aan
deze bloemenexcursie mee te doen. De kosten voor deze excursie bedragen € 3,50 per persoon
en dit is inclusief koffie met cake.
Opgave is gewenst en is mogelijk t/m zondag 25 augustus bij Henk Smeets – tel. 077 398 8895
of 06-8140 2678, of email hjjsmeets@onsbrabantnet.nl.
Meer informatie in ’t Krèntje van 29 augustus.
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Western weekend aan de Bergsteeg
Het derde weekend van augustus vindt het 49st Davy Crockett
Westernweekend plaats aan de Bergsteeg in Meterik.
Cowboys en indianen uit binnen- en buitenland ontmoeten elkaar en
meten elkaars krachten o.a. op het gebied van 25- 50 meter precisie
schieten en het duel.

Van woensdag 14 tot en met zondag
18 augustus verandert de Bergsteeg in
een cowboy- en indianendorp en is er van
alles te zien en te beleven.
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Clubkampioenschappen Jeu de Boules Meterik.
Zondag 4 augustus hadden we onze clubkampioenschappen.
De banen lagen er fantastisch bij en onder een behoorlijk fel zonnetje werd er door 28 leden
gestreden om de wisselbeker. Uiteindelijk werd deze gewonnen door Hannie Hermans, tweede
was Jos Cuppen en derde Piet Cuppen.
Hierna kon men nog genieten van een heerlijk buffet en een drankje.
Het was een gezellige middag.
We willen iedereen die ons geholpen heeft hartelijk danken, zeker ook Toon Rambags voor de
vlekkeloze wedstrijdleiding.

Schooljaar 2019 – 2020 begint maandag 19 augustus.
De redactie wenst iedereen een fijn schooljaar!

Gedichtje uit het
boekje ‘Moet ik nou
nog lang op school
blijven?’
Geschreven door
Jeu Geurts,
tekeningen van
Henriëtte Kerkhoff.
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De geschiedenis van het Meterikse Veld te
zien in de kapschuur bij de molen

Zondag j.l. hebben veel mensen genoten van de demonstraties op het Meterikse Veld.
Het weer was fantastisch en nodigde uit om uitgebreid rond te kijken.

Veel mensen namen ook een kijkje in de kapschuur bij de molen waar nu de panelen hangen die
de geschiedenis van het Meterikse Veld vertellen. Neem gerust eens een kijkje!
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Oogsttijd 800
Afgelopen zondag was het dan zover. Onder grote belangstelling kon de rogge en de zomertarwe
geoogst worden.
Er werden allerlei methoden zichtbaar gemaakt. Van pik en zigt tot een hypermoderne maaidorser.
Het weer was prima: droog en voldoende wind, zodat de molen zijn rondjes kon draaien.

Kees en Frans druk bezig en de videoman om dit allemaal vast te leggen.
Van de gerven die twee weken geleden gemaaid zijn werd een korenmijt gezet.
Dank aan iedereen die dit mede mogelijk hebben gemaakt, met name de vrijwilligers van de
molen.
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Nostalgisch stilleven
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Het bouwen van een hooimijt
Goede wind voor de vliegeraars bij de molen
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WK Ganzenborden 11 september Horst aan de Maas 800
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas vinden in 2019 diverse mooie evenementen in onze
gemeente plaats. Zo ook op woensdag 11 september: in MFA Kerkebos Tienray-Swolgen vindt
een heus Wereldkampioenschap Ganzenborden plaats!
Alle inwoners van Horst aan de Maas, van jong tot oud, zijn van harte welkom om gratis deel te
nemen aan dit ludieke wereldkampioenschap. Het Ganzenbord-spel is speciaal voor deze dag in
een Horst aan de Maas-jasje gegoten; de spelers verdwalen in de Peel, nemen deel aan het OLS,
enzovoort. We willen graag zoveel mogelijk deelnemers vergaren om er een mooi evenement van
te maken.
Ganzenbord is een spel van alle tijden en juist daarom hopen we met dit evenement jong en oud
te kunnen verbinden. Doet u ook mee? Er is geen voorbereiding of uitgebreide training nodig om
deel te nemen. Er wordt gespeeld in groepjes van 4 en de speler die het snelst de finish haalt,
mag zich wereldkampioen noemen. Er wordt gespeeld in de categorieën Jeugd en Volwassenen.
Deelnemers melden zich op woensdag 11 september tussen 09.30 en 15.00 uur bij MFA
Kerkebos, Molenstraat 37, Swolgen, waar zij plaats kunnen nemen aan een van de tientalen tafels
om een gezellig potje Ganzenbord te spelen.
Een potje Ganzenbord duurt maximaal 15 minuten, en uiteraard is er gelegenheid om onder het
genot van een kopje koffie te kijken naar andere deelnemers. Na afloop krijgt elke deelnemer
het uniek Horst aan de Maas-Ganzenbord als placemat (zie bijlage) mee naar huis!
Mogen we bij u een poster en een aantal flyers bezorgen om deze gezellige activiteit onder de
aandacht te brengen? Dan graag even een mailtje als antwoord op dit bericht
aan hgvanrensch@gmail.com.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Ger van Rensch, Danny Vullings en Marlou Vullings
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Volleybalspeeltuin VC Trivia

Lijkt het je leuk om een keertje te komen kijken naar een volleybaltraining? Misschien wil je zelfs al
heel graag meedoen... Dat vinden wij hartstikke leuk en gezellig!
Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud? Kom dan samen met je ouders naar de volleybalspeeltuin!
Vanaf zaterdag 24 augustus starten de trainingen weer. De speeltuin vindt plaats op
zaterdagmorgen van 09:00-10:00 uur in de gymzaal van America (Gerard Smuldersstraat 3).
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Neem je sportkleren mee en zorg voor een flesje water.
Mocht je al wat ouder zijn dan 7 jaar en lijkt het je leuk om de volleybalsport te gaan beoefenen?
Neem dan even contact op met de technische commissie via tc-jeugd@vctrivia.nl.
Zij zullen dan samen met jou bekijken bij welke leeftijdsgroep en bij welk niveau je het beste aan
kunt sluiten voor een proeftraining.
Hopelijk zien we je snel bij de volleybalspeeltuin!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Zaterdag 17augustus: geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Zaterdag 24 augustus: 21e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. Frans Verdellen (jaardienst)
2. Piet Smedts en overledenen v.d. familie (jaardienst)
3. 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:
24-08: Jos Tielen
31-08: Sophie Houben

Acolieten:
24-08: Max v. Dieten
31-08: Jan Philipsen

Collectanten:
24-08: Piet Colbers
31-08: Jan Steeghs

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
Uitvaart
Zaterdag 10 augustus jl. nam onze parochie in een uitvaartmis afscheid van dhr. Jan Jenniskens.
In de loop der jaren heeft Jan zich op allerlei manieren ingezet voor de parochie. Zo zorgde hij
onder andere mede voor het onderhoud van het kerkhof en bouwde hij jaarlijks met enkele
anderen de kerststal op. Voor al dat vrijwilligerswerk zijn we hem erg dankbaar. We hopen dat zijn
familie veel steun en troost mag krijgen.
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
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.
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