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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Met een zonnige dag en een vochtige nacht staat al
wat bloeit in volle pracht.
In week 26 is er 5 mm. neerslag gevallen in Meterik.
Het totaal in juni is nu 78 mm.

Juli: hooimaand:
Sterrenbeelden: Kreeft (tot 22/7), Leeuw (23/7-23/8)
De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt 22,3°C en de gemiddelde minimumtemperatuur 13,6°C.
Gemiddelde neerslaghoeveelheid: 69,1 mm en dat op neerslagdagen.
In juli mogen we genieten van gemiddeld 192 uren zon
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 2020
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2020
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 2 juli 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juli
Ma

06:

KBO wandelen 13.30 uur

Do

09:

Di
Wo
Ma
Za

14:
15:
20:
25:

- Huis-aan-huis bezorging ’t Krèntje
- KBO kaarten 13.30 uur
KBO fietsdag 13.00 uur
Zanglust Koffieochtend 10.00 -11.30 uur
KBO wandelen 13.30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Augustus
Ma
Wo
Ma

03:
05:
10:

Do
Za

20:
22:

KBO wandelen 13:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; Fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur

September
Do
Zo
Ma
Wo

03:
06:
07:
09:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Vrouwen Samen Sterk; Dauwtrappen (onder voorbehoud)
KBO wandelen 13:30 uur
Heemkunde Meterik; plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
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KBO JUBILARISSEN

Omdat seniorenvereniging K.B.O. Meterik in maart 2020 drie
leden kende die 30 jaar lid waren van onze prachtige
seniorenvereniging werden zij, op gepaste afstand, alsnog in
de bloemetjes gezet als dank voor het trouwe lidmaatschap
30 jaar lang.
De jubilarissen zijn Tony Hermans-Keijsers – Antje
Geurts-Venner en Jeu Billekens.
Hopelijk waren deze bloemen een steuntje in de rug om van
te genieten.

CORONA en RIVM.
Alleen het KIENEN zal in juli nog niet kunnen plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling om op maandag 10 augustus weer
met kienen te beginnen. Meer bericht hierover volgt later.

JAARLIJKSE FIETSDAG op dinsdag 14 juli
Aanmelden is nog mogelijk t/m zondag 5 juli bij Wiel v. Rengs,
tel: 06-15472903 of 077-3985937. De accommodatie waar
we onze lunch gebruiken, biedt voldoende ruimte om de
1,50 meter afstand te handhaven.

WANDELEN

Maandag 6 juli is er eindelijk weer wandelen en lopen we de 3 en de 5 km. Omdat de inloopmiddag er
nog niet is, zal er helaas na afloop nog geen koffie gedronken kunnen worden. Mogelijk kun je zelf een
kleinigheid meenemen. We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk.
Deze activiteiten zijn volgens de geldende regels van het RIVM.

KAARTEN

Donderdag 9 juli zal ook het kaarten weer beginnen en zullen de tafels zo geplaatst worden, dat er op
een verantwoorde manier gekaart kan worden. De aanvang is 13.30 uur. Binnenkomen vanaf de zij-ingang
aan de Speulhofsbaan.
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Leuk alternatief voor groep 8
van basisschool Onder de Wieken Meterik
Musical the Choice van scholieren van groep 8 is te volgen via live stream!
Net als in de rest van de wereld is ook voor de leerlingen van groep 8 van basisschool Onder de
Wieken Meterik alles anders dit schooljaar.
Vanwege Covid-19 zijn door de maatregelen de slotdagen, zoals ze voorheen werden georganiseerd,
niet mogelijk. Dat is jammer. Toch hebben meester Frank, juf Ilona en wij (de ouders), enkele dingen
kunnen organiseren, binnen de regels van het RIVM, waardoor ze toch een paar toffe slotdagen
hebben kunnen beleven.

Kampje
Het eindkamp dat in mei gepland stond is niet doorgegaan, maar vorige week hebben de kinderen een
geslaagd alternatief kamp gehad. Het weer was super, de sfeer was goed en de activiteiten leuk.

Musical met beperkt publiek
Zo kan ook de musical, waar hard voor geoefend is, dit jaar niet met een groot publiek plaatsvinden.
Op maandag- en dinsdagavond zijn twee voorstellingen, waarbij een klein gezelschap aanwezig mag
zijn.

Georganiseerde livestream
U begrijpt wel dat dit voor de jonge acteurs erg jammer is. Om hen toch te belonen voor het harde
oefenen, hebben enkele mensen hulp aangeboden. Zo heeft Bernard Jenniskens, ondanks dat hij
druk is met zijn eindexamens, aangeboden om de musical te filmen. Verder mogen we voor het filmen
de camera van de familie Van der Hulst lenen. De omgevingsmicrofoons, die nodig zijn bij een
livestream, mogen we van Koen Muysers zijn band lenen. Geweldig toch!
Hierdoor kunnen familieleden en alle andere geïnteresseerden ook live genieten van de musical.

Wanneer en hoe laat?
De musical is live te volgen op dinsdag 07 juli om 19:00 uur.
Deze duurt ongeveer 2 uur en er zal een korte pauze in zijn. De livestream is te volgen via
deze link: http://www.twitch.tv/groep8onderdewieken.
Het zal anders zijn, maar desondanks toch een welverdiende en mooie afsluiting voor de groepachters!

Namens meester Frank, juf Ilona, de
ouders en vooral de kinderen van
groep 8,

heel veel kijkplezier
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Donatie van 20.000 euro van het Oranje Fonds voor
verbeteringen De Meulewiek Meterik.
Onlangs heeft het Oranje Fonds besloten het project “Bouwen Binden Beleven” van Stichting
Gemeenschapshuis Meterik te waarderen met een donatie van 20.000 euro.
Voor de Stichting een flinke steun in de rug.
De Stichting bouwt: in, aan en op het gebouw. Met het doel de inwoners, Meterikkers, jong en oud te
binden aan alles wat er in het gemeenschapshuis gebeurt. Maar uiteindelijk vooral, om verenigingen te
faciliteren, mensen te informeren, inwoners een goede dagbeleving te bezorgen en de ontmoetingen in
Meterik te versterken. Bouwen aan de gemeenschap en aan de (be-) leefbaarheid. Samengevat in de
projectnaam “Bouwen Binden Beleven”.
Op dit moment wordt er door Meterikse vrijwilligers al keihard gewerkt aan de bouwkundige verbeteringen
van gemeenschapshuis De Meulewiek. Asbest is verwijderd, luifel en muren zijn gesloopt, enkelglas is
vervangen door dubbelglas, het dak wordt gerenoveerd en alles wordt geïsoleerd. Later worden er nog
zonnecollectoren bijgeplaatst.
Maar zeker zo belangrijk is dat de komende maanden gewerkt wordt aan een open, lichte en
belevingsvolle foyer. Een wens van alle vaste gebruikers. Een sfeervolle foyer met een volledig nieuwe
inrichting. Verder maken daarbij de verplaatsing en vernieuwing van de gehandicaptenparkeerplaatsen, de
installatie van automatisch beweegbare deuren en de speciale voorzieningen voor slechthorenden MFC
De Meulewiek straks optimaal toegankelijk voor iedereen.
Stichting Gemeenschapshuis Meterik investeert fors in de verbeteringen van De Meulewiek. Daarbij wordt
de Stichting nu dus bijzonder geholpen door het Oranje Fonds. Eerder waren er al toezeggingen van de
gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg, Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray, Wonen
Limburg en de Hendrixstichting.
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale
samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn
en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert,
versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk
mensen en organisaties die zorgen dat niemand
er alleen voor staat. De steun bestaat uit
inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan
dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de
Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.
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Ut woord is aan Wiel:
“Waat is dur gebeürt afgeloëpe weak?. Moandaag en
dïnsdaag zien de koziene dur in gezatte. Waas toch enne
flinke heisa. Hoe motte zo'n lange joekels in bedwang
hôje? Do wis di van Speulus waal waat op. Ik gaj thoes en
lang tauw hale. Daan kaan ik di waal mit een slap tauwke
väst hôje vur aas die giët kiëpe, kaan ik um aan hôje.

Weej hebbe ze dur good i gekrege aal mos ik waal
zwiëte.(waas ok werm weër)

7

Doonderdaag häje weej wir vreej spel, want de veurige daag lepe
weej tochma veül in de wëg. Dus doonderdaag kôste weej goan
verve. Joa want tege ut plefong zitte van di joekels vaan bëlk en di
motte tege een brandje kunne. Dus die motte brändvertrögend
geverfd wére. Do ziën Gerrit en ik ma aan begôs. Mosse 3 kiër
geraäkt wére. Daan zuj ut dur dik zaat op zitte. Joa daat mot ok
gekeurd wére vur de veiligheid.

En Wiel vaan Heldens händje
waas aan het andere plefong
aan ut knungele, mit die
plefong plaate. Want daat
môt ok nag alemoal toe
gemaakt wére, en hiël
gepriegel daat je wal aan Wiel
H. kunt ôverlaote.

Zoë, daat waar ut wir es, tot wirres.

Zaoterdaag. Chiel, Jan, Ruud en Dirk zitte um âch
oor aan de koffie as Gerrit zich ôk kumt melde um de
derde bâlk nog effe te koome schilderen mit
brandvertraogende verf.
Ruud en Dirk beginne aan de twië rame aan de
ziekant op het daak um die vandaag hoëg gemetseld
te kriege, ik help ze ff meij. Steiger bouwe, stiën
stapele: onderhand begin ik dr al hendigheid in te
kriege.
“Kunde ff spiês dreije, tis bijna op” krieg ik de
opdrâch. Tuurlik. “Iën op drie of iën op veer” vroog ik
hiël interessant”. Mit ut gooje antwoord goj ik de trap
âf.
Ma dan ligge dr beej de meule 2 soorte cement, enne
roeje en enne blauwe zak, welke is de goje?.
Verdorie, mot ik wir trug nao bôve en een vraog gaon
stelle, die jônge zulle onderhand wal flauw gaon
reagere. Ma ut veel mej, ik kreeg ut gooje antwoord
mit de toevoeging dat dr gen stomme vraoge zien.
Moej, ik waas bijna beej de meule trug toew reepe ze
meej nog nao: “Ma genne
gietmortel vaan make wah”? en enne vette lâch dr achter á.
Zô jammer dit, want ut kôs anders bes enne leuke daag waere.
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Chiel en ondertussen ôk Jos hebbe nog druk ôverleg wat dr
nog allemaol geregeld môt waere de kommende tiëd, ôk
keumt Meterik Elektro nog zaken bespraeke.
Ondertusse is ut half 10 en smâkt de koffie en de vlaai
good en zien ôk Wiel en Thijs en Frank aangeslôte. Dr
wuurd wir flink gezellig gewazeld, ma um tien oor giët ut wir
verder, anders wuurd de spiës te hard.
De arbeidsvitamine kome vanaaf Radio 10, bijna allemaol
di gooje meziek vaan vroeger. Ôk die jong jônge op de
steiger zien bekend mit di meziek en blaere di nog altiëd
meij, want vandaag de daag make ze dergelikke meziek ni
miër. Beej wir en evvergrien oët de jaore 80 roop ik
enthousiast: “Huur, wir en gooj plaat oët de tiëd dat ik jong,
knap, sterk en onbedorve waar”. En metiën poets pats kumt
de opmerking vanâf de steiger “Nou nou, daat is zoë te
zeen waal hiël lang geleeje, ni”?
Ok wir erg jammer dit.
Ondertusse en gekwebbel vaan jewelste beneeje: ut is enne gânse
groep dames die zich heej kôme verzamele veur enne gezellige
fietstôch te make en kiëke nao baove nao de metselaars.
En opiëns waere die vlug: ze hebbe totdan nog genne iëne stiën beej
geslept, ma now giët Ruud beej enne pellet staon en goëjt de stiën
iën veur iën nao Dirk di bôvenop de hoëgste steiger stiët en die stiën
opvengt en opstapelt. Ik heb ze op al die zaoterdaage nog ni zô hard
zeen werke âs die drie minute…

Frank haet de vrâchwage van de TACO gehaald en giët same mit Jan al die alde rame in de containerbak
laaje. Daat zien dr nog hiël wat, dn bak kumt aardig vol en kaan nao de stort. TACO wederom hartstikke
bedankt!
Mit ut middaagaete hebbe we disse kiër enne neeje chefkok, Annemie.
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Chiel haet eur gevrâgd oêtsmieters te bakke mit ham en kiës en
gegarneerd mit uitjes en augurke en alles dr op en dr an. “Un bitje
zout zit dr al op” zaet Annemie, “ma as dr nog pêper op môt, kunde
ut zelf ff op smaak brenge, pôtje stiët op de taffel”. Jao, pêper
hedde vandaag wal nuudig, ni zoëzier veur de eier, waal veur de
humor vaan die flauwe jônges. De oêtsmieters zien erg lekker,
danke!
Smidaags kûmt ut metselwerk âf, haet de kapper nog in de
biljartzaal de vloor vaan de ôpe haard genivelleerd en hebben Chiel
en Jan de bouw netjes opgeruumd.
Um twië oor staon weej mit en lekker pilske in de hand de neeje pui
nog aan ut bewondere en is Ger op zien terras enkele taffels aan ut
kuisen. Kumt dr enne fietser nao de Poolse winkel, ma di is nog toe,
en stelt Ger en vraog, ma ni in ut dialec. Mit hand en veut begôs
Ger iets oët te legge en opens huurde weej: “Jes jes, um srie oklok
ar wie oop, jes jes”.
Weej kôste ut ni laote en reepe dwars ôvver ut nog aan te legge neeje dôrpsplein: “Waat huure weej Ger,
godde um veer oor ôop”? Ger kiekt ôs à, wil waat zegge, ma zaet wieselik niks en schudt ziene kop.

Zonnebloemloterij
Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren regelmatig activiteiten voor mensen met
een lichamelijke beperking bij jou in de buurt of verder van huis. Een deel hiervan
wordt betaald door de opbrengst van de Zonnebloemloterij.
Door de Coronacrisis loopt alles anders. Onze doelgroep wordt hard getroffen, juist
voor hen staan wij klaar! De vrijwilligers komen deze keer niet langs om
Zonnebloemloten te verkopen. Dit jaar hebben we noodgedwongen gekozen voor een andere opzet.
Je kunt online loten bestellen via onderstaande link:
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/riajosten
Deze is gekoppeld aan de secretaresse van de afdeling Horst. We mogen van elk lot 1,50 euro
besteden aan onze eigen afdeling. Je kunt ook zelf loten kopen bij Henny Jenniskens, St. Maartensweg 8 Meterik op donderdag 9 juli van 17.00 -19.00 uur. Mocht je loten bij Henny kopen, wil je dan met
gepast geld betalen. Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken?
Koop dan Zonnebloemloten. Ze kosten maar 2 euro per stuk en je maakt gelijk kans op leuke prijzen.
Bij voorbaat dank,
De Zonnebloem vrijwilligers van Meterik
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De Miëterikse Kermis draait doorrrr!
Alternatief kermisprogramma 10 t/m 13 juli 2020

Geen Miëterikse Kermis in 2020? Dat staat niet in ons woordenboek! Met of zonder corona, het tweede
weekend van juli hoort in het teken te staan van plezier, gezelligheid en saamhorigheid. Met trots delen we
met jullie het alternatieve kermisprogramma van 10 t/m 13 juli 2020!

Vrijdag 10 juli: XL-kwisvraag
Kwisfanaten bereid je voor! Vrijdagavond omstreeks 19:00 uur verschijnt dé XL-kwisvraag online via onze
Facebook pagina. Met het uitzoeken van deze vraag zullen je hersenen de rest van de avond kraken.

Zaterdag 11 juli: De Miëterikse Kermis draait door talkshow
Ja ja, zaterdagavond 20:00 uur sharp gaan we live vanuit de studio van start met onze enige echte
talkshow: de Miëterikse Kermis draait door!
Met het kijken van ‘de Miëterikse Kermis draait door’ haal je de hele kermisbeleving in huis. We bespreken
het laatste dorpsnieuws met Meterikse tafelgasten, luisteren naar muziek van The Hedge, genieten van
heerlijke speciaalbieren van de Horster Beer Brouwers en verloten de leukste prijzen tijdens de
welbekende kermis loterij!
Op onze Facebookpagina lees je het volledige programma van de talkshow.
Praktische informatie: de talkshow is voor iedereen te bekijken via Youtube, de link hiervoor zullen we later
delen. Bieren voor het preuvenement en lootjes voor de loterij zijn te bestellen via
https://forms.gle/ogvruTXcENNmnzvY9.
Wees er snel bij want er is een beperkte oplage voor het preuvenement beschikbaar.

Zondag 12 juli: Gratis ijsjes! & Muziek van Tring tringgg
Opgelet!
Op kermiszondag rijdt tussen 14:00 en 17:00 uur een ijscokar door de bebouwde kom van Meterik. Van
jong tot oud; iedereen die zin heeft in een ijsje kan bij deze nostalgische ijscokar langskomen voor een
gratis bolletje schepijs.
Van 16:00 tot 20:00 uur gaan we weer digitaal met een live muziekstream van het dynamische DJ duo
DJ Einstein & MC². Met een mix van pop/rock en ook zeker een beetje foute muziek, gaan alle voetjes van
de huiskamervloer!

Maandag 13 juli: Verrassing voor ouderen & Stormbaan voor kinderen

Verrassing voor ouderen
Bij kermis hoort vlaai; dat is ons met de paplepel ingegoten. Om de ouderen een steuntje in de rug te
geven en omdat we ze zeker niet vergeten zijn, bezorgen we ze maandagochtend persoonlijk een stuk
vlaai aan de deur. Dit doen we in samenwerking met de Dorpsverbinders, Café Kleuskens en Bakkerij
Kessels.
Stormbaan en luchtkussen voor basisschoolkinderen
Ook de jongste generatie mag niet worden vergeten. Op maandag van 13:30 tot 17:00 uur kunnen zij met
elkaar stoeien en springen op de stormbaan en luchtkussens, op het trapveldje aan de
Crommentuijnstraat.
Hiervoor werken we in tijdschema’s per leeftijd.
Van 13:30 – 14:30 uur: Groep 1/2/3
Van 14:45 – 15:45 uur: Groep 4/5/6
Van 16:00 – 17:00 uur: Groep 7/8
We willen jullie er op wijzen dat deze middag bedoeld is voor de kinderen. Ouders zijn natuurlijk welkom
op het terrein, maar dienen 1,5 meter afstand te houden.
Ondanks alles hebben wij heel veel zin in dit alternatieve kermisweekend! We hopen jullie ook! ☺
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Veilig leren zwemmen voor kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen
in Horst aan de Maas

Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland.
Lekker zwemmen is bovendien ontzettend
leuk, gezond en belangrijk om mee te
kunnen doen met vriendjes en
vriendinnetjes.
Goed leren zwemmen is voor veel
gezinnen een te grote aanslag op hun
portemonnee.
Daarom is stichting Leergeld Horst aan de
Maas er voor gezinnen met een inkomen
rond het bijstandsniveau.
Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor
het volgen van zwemlessen.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor
lidmaatschap aan sportclubs, school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en kindervakantiewerk. De
regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en ondernemers
met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Openingsaanbieding
Op vrijdag en zaterdag 3 en 4 juli

Actie-Tas nu voor € 9,95
Inhoud: appels, prei, rabarber,
Bloemkool, peulen, mandarijntjes,
Komkommer en champignons.
Onze actietas is alleen op bestelling

VOF Rasing
Lorbaan 17 America
Tel. 06-44329796
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Terugblik informatieavond levensloopbestendige woningen
Tijdens de informatieavonden op 17 en 24 juni betreffende het realiseren van levensloopbestendige
woningen mochten we in totaal 40 mensen begroeten. Daarnaast heeft ook een aantal mensen de
presentatie via de livestream gevolgd.
In de inleiding werd ingegaan op het ontstaan van het plan. Dit was omdat uit de enquête woningbehoefte
en reacties van de KBO was gebleken dat er behoefte is aan woningen voor senioren.
Daarnaast werden in het kort de stappen vermeld die al ondernomen waren. Op het einde werden de
voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het project benoemd.
De hoofdmoot van de presentatie was de uitleg van het plan om 8 levensloopbestendige woningen te
realiseren op het terrein van de oude basisschool. Het streven is om 5 koop- en 3 huurwoningen te
realiseren, in perceelsomvang variëren van 140 m2 tot 200 m2.
Onder leiding van onze adviseur Toon van de Ligt en met ondersteuning van een bouwkundige
adviesgroep wordt de bouw gerealiseerd als een CPO-project (Coöperatief Particulier
Opdrachtgeverschap). Dit betekent dat de toekomstige eigenaren veel inbreng en zeggenschap hebben
over de uiteindelijke realisatie van de woning.
De huurwoningen worden huurwoningen in het middensegment. Dit houdt in dat de huurprijzen boven de
sociale huurgrens liggen (momenteel € 737, --) waardoor de bewoners niet in aanmerking (kunnen) komen
voor een huurtoeslag. Het realiseren van deze woningen in het middensegment is een opdracht die we
van de gemeente hebben gekregen.
Indien er potentiële huurders zijn dan worden investeerders gezocht (geïnteresseerden kunnen zich nu
ook al melden).
De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en we hopen eind mei 2021 doch uiterlijk september 2021 te
beginnen met de bouwwerkzaamheden (dit is mede afhankelijk van de oplevering en in gebruik name van
’t Gasthoes in Horst. De tijdelijke gebruikers van de oude school kunnen dan weer hun intrek nemen in
’t Gasthoes.
Belangstellenden voor de woningen kunnen zich tot 11 augustus 2020 melden bij de secretaris van de
dorpsraad. Hier kan men ook verdere informatie krijgen.
De video van de presentatie tijdens de informatieavond staat nu online op Facebook. Ook als u géén
Facebook heeft, kunt u via de link de video bekijken. LET OP: het lijkt alsof de video niet start, maar dat is
bedrog. Vanaf 1:04 minuten start de presentatie. Het lukte helaas niet om dit aan te passen. U kunt hier de
video bekijken onder nieuws:
https://www.dorpsraadmeterik.nl/index.php/dorpsraad-info/nieuws-en-verslagen
Voor verdere informatie of aanmelding:
Email:
Wonen@dorpsraadmeterik.nl
Postadres:
Secretaris dorpsraad Meterik, Crommentuijnstraat 18, 5964 NM Meterik

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Welkom in de kerk.
Het is gebleken dat we de regels over afstand en aantal bezoekers op een vrij natuurlijke wijze kunnen
invullen. Het lijkt misschien overbodig, maar het is toch aan te raden om vooraf te reserveren.
Hoe dat gaat gebeuren hebt u vorige week kunnen lezen en zal de komende weken worden herhaald
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
11-07: Piet Kuenen
Jan Philipsen
25-07: Margriet Hendriks
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
4 juli: geen H. Mis volgens rooster
11 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur ( max. 100 personen)
1. Truus v. Rengs-Vullings (uitgestelde) zeswekendienst,
2. Mina Tacken-Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
Er zijn voor deze mis op dit moment 35 reserveringen
25 juli: 17e zondag door het jaar, 19.00 uur (max. 100 personen)
1. Chris Korstjaans, 1e jaardienst
Voor deze mis zijn er op dit moment 10 reserveringen

Pastoor Wilson Varela nieuwe deken van dekenaat Horst-Helden
Pastoor Wilson Varela wordt benoemd tot deken van het dekenaat Horst-Helden. Hij volgt deken
Alexander de Graaf Woutering op, die plebaan-deken van Roermond wordt.
Pastoor Wilson Varela werd geboren in Colombia maar is inmiddels meer dan 20 jaar in Nederland en
heeft sinds 2018 ook de Nederlandse nationaliteit. Ook al wilde hij naar eigen zeggen vroeger geen
priester worden, heeft hij de roepstem van God gevolgd die hem opriep om zijn land, familie en
toekomstplannen achter te laten om een missionaire priester te worden.
In 1999 kwam hij naar Nederland om zijn priesteropleiding te volgen in het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
In 2005 maakte hij deel uit van de eerste studenten van het Grootseminarie Redemptoris Mater van de
Neocatechumenale Weg, gevestigd in Cadier en Keer, die Mgr. Frans Wiertz naar het bisdom Roermond
liet komen als onderdeel van zijn beleid om de ramen van het bisdom te openen voor de vitaliteit van de
wereldkerk. Zo werd pastoor Wilson Varela tot priester van het bisdom Roermond gewijd in het jaar 2009.
De eerste 12 jaar van zijn diaken en priester zijn is hij kapelaan en pastoor geweest in de parochiefederatie Roermond-Oost/Maasniel-Asenray die door 7 parochies gevormd is. Daarnaast was hij lid van de
priesterraad en van de diocesane pastorale raad van ons bisdom, alsook spiritual van het Grootseminarie
in Cadier en Keer.
De nieuwe deken is een priester van de wereldkerk en staat midden in de gemeenschap. Hij verheugt zich
op zijn nieuwe functie en rol binnen het dekenaat Horst-Helden.
Om deze nieuwe taken in de grote parochiefederatie van Horst en het dekenaat naar behoren te kunnen
verrichten komt de nieuwe deken niet alleen naar Horst maar krijgt hij van de bisschop twee nieuwe
kapelaans: kapelaan Miguel Pascual Coello, gewijd tot priester van het bisdom Roermond in 2016 en
sindsdien kapelaan in de parochies van Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee en Sint-Pieter in Maastricht,
en een transeunt-diaken die volgend jaar tot priester wordt gewijd.
Momenteel is pastoor Wilson Varela nog pastoor in Roermond. Hij zal op een nog nader te bepalen datum
naar Horst verhuizen en zijn intrek nemen in de dekenij in de Hoofdstraat.

14

15

16

