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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 de eerste 10 dagen van juli is er 23 mm. neerslag gemeten in Meterik. 
 
Weet iemand of je al weer mag douchen,  
of is het nog steeds alleen maar handen wassen? 

 
 
                                                      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 10-07-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl. 
 

Juli 

15: Muziekvereniging Concordia ledenvergadering 21:00 - 22:30 uur 
19: KBO jaarvergadering 14:00 - 22:00 uur 
22: Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje 
24: - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
 - JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
25: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
26: - JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021 
 - 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 2021 
  

Augustus  

02: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
02: KBO wandelen 13:30 uur 
09: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 - KBO kienen 14:00 uur 
10: KBO fietsen 13:30 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: Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
23: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
28: JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur 
30: Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
  

September  

06: - Dorpsverbinders inloopmiddag in MFC 13:30 - 16:00 uur 
 - KBO wandelen 13:30 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, informatie-avond 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 knutselen 13:30 - 16:30 uur 
 - KBO knutselen 13:30 uur 
 - Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur 
17: JongNL Meterik, start groepsavonden  seizoen 2021-2022 
19: Muziekvereniging Concordia werkactie Venloop 08:30 - 18:00 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 
 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Vakantie 
 
Nog 1 week en dan heeft iedereen vakantieeeeee jipppiieeee 
En dan is het ook tijd voor ons 

 

Gezamenlijk Zomerkamp 

 
Als afsluiting van het seizoen hebben we 
nog het (eind) zomerkamp. Hopelijk heeft 
iedereen zich opgegeven, want het belooft 
een gezellig kamp te worden. Dit jaar 
gaan we op kamp van maandag 26 juli t/m 
donderdag 29 juli naar (het dorp) Zeeland. 

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij. 
Groetjes, jullie leiding en de rest van de organisatie  
 
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen staan gepland in week 37, van maandag 13 
september t/m vrijdag 17 september 2021. 
 

 
 
 

     UW MENING TELT!  
 

        Beste inwoners van Meterik, 
 

Zoals U zeker al heeft gezien, wordt het centrum van Meterik gerenoveerd. Een unieke gelegenheid om 
ook de verkeersproblematiek aan te pakken. Dit in het belang van alle inwoners van Meterik en overige 
verkeersdeelnemers, om zo een mooi en veilig centrum van ons dorp Meterik te realiseren. Hierbij hebben 
we echter uw hulp nodig! 
 
Komende week zal ’t Krèntje weer huis aan huis worden bezorgd. Hierin zal dan een toelichting staan over 
de verkeersproblematiek. Er is dan een enquêteformulier bijgevoegd. 
 
In het belang van alle inwoners verzoeken wij U vriendelijk om hieraan deel te nemen. Uw mening telt, 
want de uitkomsten helpen om onze plannen kracht bij te zetten in het overleg met andere instanties. 
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep verkeersveiligheid 
 

 

Volgende week, donderdag 22 juli,  

huis-aan-huis bezorging van  ‘t Krèntje 
 
 

Volgende week wordt ’t Krèntje huis-aan-huis verspreid.  
Dit gebeurt 3 keer per jaar: in de carnavalsweek, in de week voorafgaand aan de start van de 
zomervakantie van de basisschool en in de herfstvakantie. 
De Meterikse abonnees die het krantje elke week digitaal ontvangen, krijgen ’t Krèntje gewoon in de 
mailbox, maar daarnaast ontvangen ze ook een papieren versie omdat die huis-aan-huis wordt bezorgd.  
 
Vanaf deze plaats ook een dikke pluim voor onze bezorgers die er voor zorgen dat iedereen elke week ’t 
Krèntje in de brievenbus vindt, hoewel de weg momenteel op sommige plaatsen moeilijk begaanbaar 
is.Top! 
 
Verder wensen we iedereen een fijne vakantie! 

’t Krèntje verschijnt in de vakantieperiode elke week met uitzondering van donderdag 26 augustus. 
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Voortgang werkzaamheden centrum 
 

Er leven nogal wat vragen over de voortgang van de werkzaamheden in het centrum. Daarom proberen 
we hier een korte update te geven van de stand van zaken, uitgaande van wat op het moment van 
schrijven bij ons bekend is.  
 
Het werk op de Crommentuijnstraat zal eind deze week zo goed als klaar zijn.  
 
Op 1 juli is gestart met werkzaamheden in de Donkstraat. Omdat er mogelijk vervuilde grond is 
aangetroffen is het werk stil gelegd. Vorige week zijn daar monsters genomen. Ze moeten wachten op de 
resultaten van het onderzoek. Dat kan enkele weken duren. Men gaat kijken of ze in de tussentijd een 
noodoplossing kunnen vinden zodat bewoners toch bij hun woning kunnen komen.  
 
Ook op andere plekken zijn nu grondmonsters genomen om het risico op verdere vertraging te 
voorkomen.  
 
Verder is geconstateerd dat het grondwater hoger zit dan verwacht. Daardoor kan het geplande 
infiltratiesysteem niet toegepast worden. Dat zou dan deels in het grondwater komen waardoor de 
capaciteit niet meer voldoende is. Ze gaan nu infiltratiekratten toepassen. Die hebben echter meer ruimte 
(oppervlakte) nodig, waardoor aanpassing van het plan nodig is.  
 
In hoeverre dit van invloed is op de totale doorlooptijd van het project is nog niet bekend.  
 
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u altijd terecht bij de gemeente. En kijk ook eens op 
de website van de gemeente bij ‘wegwerkzaamheden’.  
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De KBO op fietssafari               
 
Om klokslag 09.00 uur vertrok de caravaan van 35 fietsers/sters, met het zonnetje hoog in de lucht, 
richting Venray.  
 
Van daaruit  ging de etappe richting de Smakt, waar we na 16 km fietsen een pitstop maakten bij   
‘Het Pelgrimshuis’ voor wat energiedrankjes, koffie / thee en, voor het gewichtsverlies, een lekker stukje 
vlaai. Om verzuring in de benen tegen te gaan, stapten we meteen na de pauze weer op ons stalen ros, 
want er stond nog een bergetappe op het programma. 
 
We fietsten door het prachtige bosgebied richting Overloon. De laatste bergbeklimming was dwars door 
het oorlogsmuseum. Na de steile afdaling ging het richting Westerbeek, alwaar een dopingcontrole werd 
gehouden. De meeste leden hadden nog wat plaats in de buik, dus werd er verplicht geluncht bij Café  
‘Dinges’ in Westerbeek.  
 
Daarna stond er nog een tijdrit op het programma richting Vredepeel. Daar aangekomen werd het even stil 
in het peloton, want dit hadden ze nog nooit gezien.  
80 uitgemolken ‘koeienvotten’ stonden voor het  raam te sjansen en lokten zo de fietsers naar binnen. 
Echt geen grap, er stonden bij het bedrijf ‘Vebramelkvee’ 80 koeien op een carrousel die gelijktijdig 
gemolken werden. 
 
Maar voordat de presentatie van het bedrijf begon, kregen we eerst nog wat doping (koffie / thee en een 
plakje cake), daarna werden  we op wagens rondgereden door de stallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat we afscheid genomen hadden van de eigenaar en zijn dochter en de 2200 koeien fietste het peloton 
weer verder. Nu richting Merselo waar we nog wat gingen drinken bij café ‘Den Tommes’. Het zonnetje 
scheen heerlijk, dus tijd voor een echte doping, een lekker glas ijskoud bier. Rond de klok van 18.00 uur 
arriveerde het peloton moe maar voldaan terug in Meterik. 
Een schitterende fietstocht, die Jan en Truus Steeghs hadden georganiseerd. Jan en Truus hartelijk dank 
daarvoor; we hebben genoten.  
Ook Jan van Dijck, die het mogelijk maakte dat wij een rondleiding kregen bij ‘Vrebamelkvee’ in Vredepeel. 
De totale lengte van de fietstocht was 58 km.  
Al met al een heel mooie fietsdag, bedankt aan eenieder die mee gefietst heeft. 
 
We zien ons allemaal aanstaande maandag 19 juli om 14.00 uur bij de jaarvergadering en de barbecue 
met een lekker stukje mals……….. vlees. 
 
Vriendelijke groet, bestuur KBO. 
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 Waar verbleef Marleentje Manders? 
 
 

 
We ontvingen meerdere reacties op onze vraag: “Bij welk gezin 
verbleef Marleentje Manders tijdens de oorlog?” 
Hartelijk dank aan iedereen die reageerde.  
 
We dachten het antwoord gevonden te hebben maar Mariet Weijs, 
de baby in de kinderwagen, schrijft: “Ik ben geboren in Meterik als 
tweede kind in het gezin Weijs (Piet Weijs en Dien Aerts). Het 
adres was Schadijk 4 en is inmiddels veranderd in Kempweg 8.  
 
Ik ben de baby in de kinderwagen en het meisje naast Marleentje 
is mijn oudste zus Dorry (Doortje) Rambags - Weijs.  
Dorry is helaas overleden. Marleentje heeft niet bij onze ouders onderdak gevonden maar bij een familie in 
de buurt. Helaas heb ik niet kunnen achterhalen bij wie. Wel weet ik van mijn moeder dat ze vaak bij ons 
was en speelde met Dorry.” 
 
Blijft de vraag: Bij welke familie aan de Schaak verbleef Marleentje in de oorlog?  
 
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl of bel Mariet Bakker, 077 398 3812. Dank je! 
  
  

 
 

Zomercarnaval Onder de Wieken 
 
            Groep 8 met prins Owen en prinses Laura met de adjudanten Gijs en Dirk, 
            de dansmarietjes en de raad 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Miëterikse Kermis 2021 

 
Het was nog even spannend tot zaterdagochtend, maar uiteindelijk was er 
definitief groen licht van de gemeente. De Miëterikse Kermis kon (in een iets 
aangepaste vorm) doorgaan!  
 
 

Op zaterdagmiddag was de officiële opening van de kermis. De attracties werden geopend en de 
basisschoolkinderen konden gaan dansen, kliederen en boksen tijdens de randactiviteiten deze middag.  
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Op zaterdagavond werd er traditiegetrouw gekwist tijdens de Miëterikse Kwis.  
Wie zal de wisselbeker dit jaar in ontvangst mogen nemen?  
 

Op 1 oktober zullen we het weten, dan is de uitslagenavond bij Café Kleuskens.  

 
Op zondag werd ook het feestplein geopend en konden we voor het eerst sinds lange tijd weer met 
honderden mensen samen komen. Daar hebben we ontzettend van genoten!  
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Door de coronamaatregelen had iedereen een vaste 
zitplaats, maar dat mocht de pret niet drukken.  
 
 
 
Het was een gezellige zondag met het jaarlijkse 
toeptoernooi, de loterij en muziek van De 
Vinylzuchtige Types, Rob und Janneke en AfroFrek.  
 

 
 
Maandag brachten we de senioren een lekker stukje 
vlaai tijdens het kienen en de inloopmiddag van De 
Dorpsverbinders. 
 
 
 
 

Het kermisweekend werd op het feestplein afgesloten met muziek van DJ Einstein & MC², Meyers’ 
Wedding Band en DJ Davy & MC Whitehammer.  
 
 
 
Daarnaast werd de winnaar van de selfiewedstrijd bekend gemaakt. 
Deze selfie heeft de eerste prijs gewonnen. Proficiat!   
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We willen iedereen bedanken voor een 
super kermisweekend! We kijken, ondanks 
de maatregelen, terug op een geslaagd 
weekend.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgend jaar gaan we eindelijk onze lustrum kermis organiseren.  
 

Zet ‘m dus alvast in je agenda: 9, 10 en 11 juli 2022! 
 
Bedankt en tot volgend jaar!   
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Integreren doen we samen 

 

 
Sinds 1 juli 2021 is Synthese aan de slag met de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de 
gemeente Horst aan de Maas. De ervaringen van statushouders en van inwoners die contact hebben met 
statushouders zijn voor ons van grote waarde geweest bij de totstandkoming van een goede aanpak en 
zullen dit ook zijn bij de uitvoering. Daarom spreken wij niet van ‘praten over, maar praten mét!’ en blijven 
we met hen in gesprek.    
 
Krachtige gemeenschappen ontstaan niet altijd vanzelf. Niet iedereen haakt vanzelfsprekend aan, voelt 
zich gezien en gekend of ervaart ruimte om mee te doen. Voor statushouders zijn deze drempels vaak 
nog hoger. Met een persoonlijke aanpak en door goed aan te sluiten op hun leefwereld helpen we hen 
om mee te doen en erbij te horen. Gelukkig blijkt ook in Horst aan de Maas dat er enorm veel mensen 
zijn die iets willen betekenen voor deze groep, want: integreren doen we samen! 
 

Wegwijs in eigen dorp 

In een begeleidingstraject van maximaal twee jaar ondersteunen we statushouders op verschillende 
gebieden om zo de maatschappelijke integratie in Horst aan de Maas te doen slagen. De begeleiding 
varieert van hulp bij het vinden van een woning tot ondersteuning bij praktische en administratieve 
zaken. Maar zeker ook bij wegwijs worden in het eigen dorp of een introductie in het verenigingsleven. 
Waar nodig of gewenst nemen we de statushouder bij de hand, maar ons doel is van begin af aan om 
onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. We nemen dus ook de tijd om de begeleiding geleidelijk 
af te bouwen en ervoor te zorgen dat de statushouder alles op den duur zelf kan regelen en zijn weg 
weet te vinden in zijn eigen omgeving met een sterk sociaal netwerk.  
 

Saad Zeitoun vluchtte in 2014 uit Syrië en woont nu met zijn gezin  

in Horst aan de Maas: 

“Zelf ben ik gelukkig heel makkelijk met sociaal contact en ben ik naast mijn werk betrokken 
bij sociale projecten in Horst. Zo heb ik in 2019 een ‘Beter Samen Leven feest’ 

georganiseerd in Melderslo met mensen én eten uit o.a. Syrië, Eritrea en Nederland. Het 
was een dag vol mooie ontmoetingen en gesprekken. Dat sociale contact is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend, ik vind het daarom heel goed dat de gemeente hiermee aan de 
slag gaat.” 

 

Vrijwilligers  

De drijvende kracht in dit initiatief zijn de vele vrijwilligers die dagelijks een rol van betekenis vervullen voor 
statushouders, daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. We kunnen altijd nog meer hulp gebruiken. Kun en 
wil jij iets betekenen voor jouw nieuwe dorpsgenoten? Neem dan contact met ons op!  
Dat kan via onze website www.synthese.nl onder de knop ‘vacatures’ of ‘contact’ of door contact op te 
nemen met het team in Horst aan de Maas via teamhorst@synthese.nl of 077 397 8500. 
 

Over Synthese 

Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere 
ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en bij het vormgeven van een aangename 
leefomgeving. Synthese is thuis in je wijk. Gemeenschappen worden sterker als iedereen mee kan 
doen en dat moedigen we aan. Dit doen we door mensen wegwijs te maken of door ze in contact te 
brengen met buurtbewoners, initiatieven of verenigingen die ze verder kunnen helpen. We inspireren 
inwoners om samen op te trekken. Het uitgangspunt is dat iedereen van betekenis is en het streven is 
dat iedereen meedoet, ook nieuwe dorpsgenoten.  
 
 

Onze missie? Het alledaagse leven ruimte geven; overal en voor iedereen! 

http://www.synthese.nl/
mailto:teamhorst@synthese.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist  
 

 
 

 
H. Missen  
Langzaam maar zeker wordt alles weer ‘zoals het was’. Het maximaal aantal kerkbezoekers is voor onze 
kerk tot nader order 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 1,5m afstand regel. Zeker 
als er in de kerk gelopen wordt.  
 
Lectoren, acolieten en collectanten:  

Lector   Acoliet     Collectant 
24-07: Susan Baltussen Huub Baltussen   collecteschaal achter in de kerk 
07-08: Maria v. Rijswick Theo v. Rengs    collecteschaal achter in de kerk 
 

Misintenties 

Zaterdag 17 juli: geen H. Mis i.v.m. rooster 

 

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) 

 

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. 077 398 1416 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  

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. 
 
 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
mailto:famversleijen@ziggo.nl
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