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Een das
op bezoek in een tuin
in Meterik

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

077 - 3980281
077 - 3983812

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

Pleinconcert Meriko Vocaal

Op maandag 18 juli wordt door Meriko Vocaal het seizoen afgesloten met een pleinconcert.
Dit vindt plaats op de plek vóór het MFC.
Het concert begint om 18.30 uur en natuurlijk is iedereen van harte welkom om hiervan te genieten.

U komt toch ook!

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 email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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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.

Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 09-07-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

JULI
Do
Ma
Di
Do
Za

14:
18:

Zanglust: optreden bij de Gortmeule 19:00 uur
- 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

OKTOBER
Ma
Wo

03:
05:

Ma
Di
Ma
Wo

10:
11:
17:
19:

Do

20:

Za
Do

22:
27:

Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur
- Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: themamiddag 14:00 - 17:00 uur
- Vrouwen samen sterk: opfrissen verkeersregels 19:30 uur
- Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 19:30 uur
JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur
t Krèntje huis-aan-huis bezorging
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Zomervakantie
De laatste groepsavonden van dit seizoen zijn geweest. Dat betekent dat het bijna tijd voor het
zomerkamp is
We wensen iedereen alvast een heel fijne zomervakantie toe en zien jullie graag in week 37 (vanaf 12
september) voor de start van de groepsavonden in het nieuwe JongNL seizoen.

ATTENTIE! Oud Metaal Actie (OMA)
Zoals de meesten weten wordt er volop gewerkt aan en bij het voetbalveld. Door deze werkzaamheden
kan het zijn dat de container, waar het oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komt, niet
op de parkeerplaats kan staan.
De container zal dan bij het JongNL gebouw (onze blokhut) worden neergezet.
Hier kan met de auto naar toe gereden worden.

OPA
Zaterdag 23 juli wordt oud papier opgehaald (groep1) en kan oud metaal en al het stekker
bevattend materiaal ingeleverd worden (groep 2).

Stafvergadering met barbecue
Vrijdag 02 september hebben we eerst een korte vergadering met aansluitend barbecueën onder het
genot van een lekker drankje en gezelligheid.

Rommelmarkt 11 september
Zondag 11 september vindt onze jaarlijkse rommelmarkt plaats. Noteer deze
datum alvast in jullie agenda. We kunnen alle hulp gebruiken, zo ook het
materiaal dat we graag ontvangen voor de verkoop.

Mededelingen KBO
Vrijdag 05 augustus excursie naar Fall Creek Driesvenplant bv Meterik.
Wat is Fall Creek Driesvenplant bv? Dit zijn twee bedrijven die samen zijn gegaan. De laatst genoemde is
licentiehouder van de blauwe bessenrassen van Fall Creek in Noord Europa. Fall Creek zelf heeft één van
´s werelds grootste veredelingsprogramma´s voor blauwe bessen en brengt de beste blauwe bessengenetica naar telers over de hele wereld. De belangrijkste kwekerij en het hoofdkantoor van Fall Creek zijn
gevestigd in Oregon, VS. Wist u dat er heel veel soorten blueberry´s zijn ?
Onze nieuwsgierigheid is gewekt, die van jullie ook?
Zo ja, ga dan met ons mee op excursie naar Fall Creek Driesvenplant bv.
We treffen ons dan om 13.00 uur, aan de Dr. Droesenweg 4 in Meterik.
Er zijn geen kosten aan verbonden, we krijgen zelfs gratis koffie/thee en wat lekkers erbij.
Dus niet te lang twijfelen, meteen opgeven bij onze secretaris Bert Thijssen; dat kan t/m donderdag 28 juli
2022. Per mail via kbometerik@gmail.com. Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel.
06-4035 5580

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 18 juli vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 14, 21 en 28 juli, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 08 augustus aanvang 14.00 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.
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Uitslagen Rundje um de Zaal

500m kidsrun
1.
2.
3.
4.

Lucas Mulckhuijse
Jarl Coppers
Ole Jans
Tess Baltussen,
Billy van den Beuken,
Zoey Driessen,
Marijn van Essen,
Vidal Gielen,

Ize Hagens,
Sam Hagens,
Guus Heldens,
Suus van der Hulst,
Milo Kauffeld

1000m kidsrun
1.
2.
3.
4.

Lars van den Beuken
Rik Craenmehr
Jelte Coppers
Mette Coppers,
Fender Driessen,
Jesse Driessen,
Lynn Heldens,
Pim van der Hulst,

Lyla Kauffeld,
Rosalie Minten,
Sem Teluy,
Frederique Weijs

5 km heren
1. Guus Ummenthun
2. Koen Jakobs
3. Joop Wijnhoven
4. Björn Bouten
5. Jeroen Smedts
6. Frits Gösgens

5 km dames
19:26
19:39
24:13
25:20
25:53
29:48

1. Shibeal McCann
2. Marieke Hoeijmakers
3. Délène Aerts
4. Stina Isselhorst

19:29
24:17
26:25
27:23

7.5 km dames
1. Pim Jeurissen

10 km heren

10 km dames

1. Ruud van Mil
34:40
2. Kay Peeters
38:38
3. Marcel Martens
38:57
4. Joris van den Beuken
39:41
5. Marcel Craenmehr
40:14
6. Stan Nelissen
45:03
7. Marcel Meulendijks
48:05
8. Marc van den Berkmortel 50:04
9. Vito Smedts
51:41
10. Jelle Houwen
51:51
11. Wilbert Claessens
52:00
12. Jochem Oversteeg
52:43
13. Dirk Jeurissen
55:56
14. Koen Muysers
1:06:05

1. Josje van Rengs
2. Loes Heuvelmans

Spreuk

(hardlopen)

Gisteren een half uurtje op de loopband gestaan.
Ging echt goed. Morgen zet ik ´m aan.
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52:00
53:46

Uitzwaaien groep 8

Op woensdag 20 juli is het de laatste schooldag van groep 8!
Omdat het carnavalsseizoen anders is verlopen dan normaal, hebben zij de schooloptocht moeten
missen.
Om met een knaller het schooljaar af te sluiten, zullen zij woensdag 20 juli van 10.00 uur tot 10.30 nog een
mooie optocht, inclusief platte kar, carnavalsmuziek en carnavalskleding, aangeboden krijgen.
De route is als volgt: Rector de Fauwestraat, Pastoor Notermansstraat, Theresiastraat,
Dr. Lemmenstraat, Houtstraat, Dr. Lemmenstraat, Pastoor Notermansstraat en weer terug naar de
Rector de Fauwestraat.
We vragen iedereen langs de route hier rekening mee te houden en de (carnavals)vlag mag opgehangen
worden. Iedereen is van harte welkom om groep 8 te komen uitzwaaien!

Ik had graag blijven plakken, maar heb besloten toch mijn biezen te pakken.
Bedankt voor de afgelopen jaren
Ieder afscheid is een nieuw begin.
Afscheid is een deur naar de toekomst

7

Na de zomervakantie lid worden van een club?
Leergeld Horst aan de Maas helpt kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen financieel!

De weken na de zomervakantie zijn een mooi moment om lid te worden van een sportclub, Scouting, Jong
Nederland, een dans- of muziekvereniging. Lid zijn én blijven van een club vraagt best wat van de
portemonnee.
Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het
bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor de contributie van een club, zwemlessen,
sportkleding of een muziekinstrument. Lid zijn van een club is voor alle kinderen belangrijk. Want kinderen
die lekker meedoen aan sport, muziek en een vrije tijdclub, zijn gezonder. Ze leren hartstikke veel en
maken nieuwe vriendjes. Bovendien werken ze aan een gezond lichaam en geest. Kinderen bewegen
meer, leren doorzetten en samenwerken.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor
school(reisjes), rekenmachines, schoolfietsen, schoolspullen of een laptop voor school. 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 www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Donderdag 21 juli huis-aan-huis bezorging
van ‘t Krèntje

21 juli 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.
Houd hier s.v.p. rekening mee met het aanleveren van kopij.
I.v.m. vakantie verschijnt er donderdag 18 augustus géén krantje.
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Een terugblik…… De Hinderwet

‘De Hinderwet’ dateert uit 1875; de bedoeling van de wet was om regels te stellen voor bedrijfsactiviteiten
die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk waren voor de omgeving of het leefmilieu.
Ook in Meterik moest aan de eisen van ‘De Hinderwet’ voldaan worden, getuige dit document uit 1925
waaruit blijkt dat door de weduwe Jenniskens op de Schadijk vergunning moest worden aangevraagd voor
het plaatsen van een elektromotor van 3 PK.
De motor werd gebruikt bij het dorsen.
De legeskosten bedroegen ƒ 1,00 (1 gulden)
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In 1895 kwam de Nederlandse Veiligheidswet; dit was een algemene arbeidsveiligheidswet en was gericht
op de bescherming van iedereen die verbleef in een fabriek of werkplaats, waarin een krachtwerktuig of
een oven stond.
De hoofdzaken van de Veiligheidswet 1895 waren, dat de Arbeidsinspectie voorschriften kon geven inzake
de bescherming van arbeiders in fabrieken of werkplaatsen waar tien personen of meer werkzaam waren.
In 1915, na herziening van de wet, werd dit uitgebreid tot fabrieken en werkplaatsen met een
personeelssterkte van vijf personen of meer.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen in onze kerk
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
23-07: Piet Kuenen
Max van Dieten
06-08: Susan Baltussen
Huub Baltussen

Collectant
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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Sfeerimpressie van het kermisweekend.

Afgelopen weekend vond de jubileumeditie van de Miëterikse Kermis plaats.
Het was een geslaagd weekend. Vol gezelligheid, leuke activiteiten en feest in de tent!
Iedereen bedankt en tot ziens op 7, 8, 9 en 10 juli 2023!
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