‘t Krèntje

Jaargang 11
Nummer 26

dorpskrant voor en door Meterik

30 juni 2022

Zwemmen
in de poel van
Donksweiden

Redactie: Donkstraat 9
Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812

E-mail:
dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

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.
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 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
achterpagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ achterpagina (kleur)
€ 25,00
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.

2

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 25-06-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

JUNI
Do

30:

Concordia: concert fanfare 20:00 - 21:30 uur

JULI
Ma
Wo
Vr
Za
Ma
Wo
Do
Zo
Ma
Di
Do
Za

04:
- Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
04-08: - JongNL Meterik: laatste groepsavonden seizoen 2021-2022
06:
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
- Stichting Gemeenschapshuis Meterik: jaarvergadering 20:00 uur
08-11: Miëterikse Kermis 2022 (5-jarig jubileum 2016-2022)
09:
Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur
11:
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
13:
KBO: jaarlijkse fietstocht 09:00 uur
14:
Zanglust: optreden bij de Gortmeule 19:00 uur
17:
Meriko Vocaal: te gast bij Aedemnoet Kessel 14:00 uur
18:
- Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- Meriko Vocaal: pleinconcert 18:30 uur
19:
KBO: fietstocht door de Janne mannen 13:30 uur
21:
´t Krèntje huis-aan-huis bezorging
23:
- JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
23-30: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022

AUGUSTUS
Ma
Vr
Ma
Di
Wo

01:
05:
08:
09:
10:

Za
Ma
Do

13:
15:
18:

Za

27:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
- KBO: uitstapje naar Kevelaer 10:00 uur
- Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 10:00 uur
- Zanglust: opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 uur
Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
- Geen Krèntje i.v.m. vakantie
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur

SEPTEMBER
Ma
Do
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Zo
Ma
Wo
Za

05:
08:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur
11:
JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur
12:
- KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023
13:
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
14:
KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 13:00 uur
15:
Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
18:
Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur
19:
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
21:
Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje
24:
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
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Mededelingen KBO
Laatste oproep !!!!!
Jaarlijkse fietstocht woensdag 13 juli 2022
Zoals voorgaande jaren hebben Jan en Truus Steeghs weer een verrassingsfietstocht uitgestippeld met
een paar fijne en interessante stops. Jan en Truus kennende wordt het weer een leuke en gezellige
fietstocht.
De kosten zijn € 20,00 p.p. inclusief koffie/thee met gebak, de lunch, een excursie en op de terugweg nog
een lekker bakje thee/koffie of frisdrank met een heerlijke koek.
We vertrekken om 09.00 uur bij het MFC. Zorg dat je op tijd bent en vergeet niet je veiligheidshesje aan te
doen.
Stel niet te lang uit om je op te geven, dat kan nog maar t/m zondag 03 juli a.s.
Opgeven bij de secretaris Bert Thijssen per mail kbometerik@gmail.com.
Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06. 4035 5580
Het bedrag graag overmaken op rek. nr. NL93RABO0133305481 met vermelding van je voor- en
achternaam.
Laten we er met zijn allen ook nu weer een mooie fietsdag van maken.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 04 juli en 18 juli vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 30 juni en 07 juli 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Miëterikse Kermis!! Het kienen gaat gewoon door op maandag 11 juli van 14.00 uur
t/m 17.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 19 juli organiseren Jan van Dijck en Jan Versleijen weer een mooie fietstocht.
Pak je fiets en fiets gezellig met de Janne Mannen mee.

Groetje, KBO Meterik.

’Zijn leven Onze vrijheid’

Woensdag 6 juli is er een ledenvergadering in de biljartruimte van het MFC.
Op deze avond zal Thuur van den Heuvel aanwezig zijn die ons de door hem gemaakte, indrukwekkende
documentaire ‘Zijn leven Onze vrijheid’ toont. De film is voor een deel opgenomen in de Schadijkse
bossen waar Derk van Assen op 14 september 1943 door de Duitsers om het leven werd gebracht.
Derk van Assen was in Maastricht een van de eerste verzetsmensen. Hij hielp onderduikers en zijn huis
was opvangcentrum voor Joden. Hij wist aan vervalste distributiekaarten en persoonsbewijzen te komen
en hij onderhield veel contacten. Daarnaast werkte hij voor illegale bladen.
Inloop vanaf 19.30 uur. De vergadering start om 20.00 uur met de documentaire ‘Zijn leven Onze vrijheid’.
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Werkgroep Duurzaam Meterik op de Greune Mèrt Horst
Zondag stonden we op de ‘Greune Mèrt’ in Horst en hebben
we veel bezoekers in onze stand ontvangen.
De DUURZAAM METERIK borden waarmee je laat zien
welke duurzame maatregel je in je woning hebt uitgevoerd en
welke besparing je ermee realiseert vonden mensen een
goed initiatief.
Hiermee is het makkelijker om het gesprek over het
verduurzamen van je woning met een buurtbewoner te
voeren en ervaringen uit te wisselen.
Ook de folder met aandachtspunten bij het aanschaffen van
zonnepanelen vond gretig aftrek.
Wil jij ook laten zien welke duurzame maatregel je hebt
genomen en hoeveel je daarmee bespaart? Vraag een bord
aan, dan zorgen we voor de plaatsing. Samen maken we
Meterik nog groener!
Meldt je aan op DuurzaamMeterik@gmail.com en doe mee.
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Leergeld Horst ad Maas helpt leerlingen uit groep 8
bij de dure overstap naar de middelbare school

Een eigen laptop, goede fiets, schooltas, mobiele telefoon, rekenmachine, boeken, schoolgeld en een
berg aan schoolspullen. De overstap van groep 8 naar de middelbare school is niet alleen een leuke en
spannende stap, maar ook een hele dure. De extra kosten die ouders moeten maken zijn voor gezinnen
soms te veel voor de portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een
laag inkomen bij de extra kosten, die ze moeten maken voor de
overstap naar de middelbare school. Zo kunnen gezinnen
eventueel tegoedbonnen ontvangen voor de aanschaf van
schoolspullen, de verplichte laptop of een (tweedehands) fiets.
Want geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen
op de middelbare school.
De regeling is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen
rond het bijstandsniveau en zeker ook voor werkende ouders en
ondernemers met een laag inkomen.
Zijn schoolkosten voor u een probleem? Neem dan contact op met Leergeld Horst aan de Maas via
www.leergeldhorstaandemaas.nl. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die kinderen moeten
maken om mee te doen op een sportclub, zwemles, kindervakantiewerk, muziekles of Jong Nederland.

De kermisattracties worden vrijdag 8 juli opgebouwd op het plein
voor het MFC.

Hierdoor zal Bakker Kessels op 8 juli bij de Gymzaal staan van 13:00 tot 15:30 uur.

Kermisstichting en Café Kleuskens.
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Jaarvergadering VC Trivia

VC Trivia had donderdag 23 juni haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Bondszaal in
America. Wellicht de laatste keer dat VC Trivia haar vergaderingen onder moest brengen bij een van
de horecaondernemingen in één van de drie dorpen (America, Hegelsom of Meterik). De sporthal die
gebouwd wordt ten behoeve van de inwoners van America, Hegelsom en Meterik zal namelijk volgend
jaar op 31-05-2023 opgeleverd worden. De algemene ledenvergaderingen zullen dan voortaan in de
sporthal, thuisbasis van VC Trivia, gehouden worden.
In de algemene ledenvergadering werd er aandacht besteed aan de jubilarissen, vertrekkende
bestuursleden en leden die na geruime tijd geen wekelijkse activiteiten meer voor VC Trivia gaan
verrichten.
Allereerst werd er afscheid genomen van 3 bestuursleden, Ellen van den Munckhof (facilitaire
zaken, wonend in Meterik), Natasja Geurts (secretariaat, wonend in America) en Miriam Litjens
(technische zaken, wonend in Meterik).
Mieke Hendriks (Meterik) zal de taken van Ellen overnemen en Maddy Linskens (Hegelsom) zal de
taken van Natasja Geurts gaan overnemen. Voor de taken van Miriam wordt nog naar een vervanger
gezocht. In de ledenvergadering werd hiervoor een oproep gedaan. Indien iemand, binnen of buiten de
vereniging, interesse heeft om deze functie te aanvaarden dan kan hij/zij zich wenden tot de voorzitter.
Johan Ummenthun en Ton Hendriks werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor VC Trivia. Beiden
hadden aangegeven om een stapje terug te doen en zullen geen wekelijks verplichtingen meer hebben
voor VC Trivia.
Roel van Rengs werd in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar lid is van VC Trivia.
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8

9

500 meter parcours

1000 meter parcours

10

5 km parcours

10 km parcours
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IN MEMORIAM
Op 18 juni 2022 ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons lid

Toon Aerts
Toon was vanaf 2015 lid van de KBO Meterik
Wij wensen Jo, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN MEMORIAM
Op 18 juni 2022 kregen we het bericht van het overlijden van ons lid

Truus van Dijck – Wismans
Truus was vanaf 2004 lid van de KBO
Wij wensen Jan, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik

--------------------------------------------------------------------------------------------------

IN MEMORIAM
Op 21 juni 2022 kregen we het bericht van het overlijden van ons lid

Hay Verhaegh ( Drabbels Hay )
Hay was al vanaf 1998 lid van de KBO Meterik
Wij wensen Mia, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen
ook heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.
Bestuur KBO Meterik
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen in onze kerk
Zaterdag 9 juli, 15e zondag door het jaar, 19.00 uur
Mina Tacken - Jenniskens en Mathieu Tacken (jaardienst)
Zaterdag 23 juli, 17e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 6 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
09-07: Jos Tielen
Huub Baltussen
23-07: Piet Kuenen
Max van Dieten
06-08: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs
Jeu Tacken

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500 Dank u wel!
Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 398 1416
Misintenties:
Stuur een mail naar: rkparochiemeterik@gmail.com. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
Ziekencommunies: 077-398 14 16
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
Informatie via email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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