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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.  

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda  
Actuele agenda overgenomen op 16-07-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl. 
 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de 
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 

 

JULI 

Do 21: ´t Krèntje huis-aan-huis bezorging  
Za 23: - JongNL Meterik: oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur 
 23-30: - JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022 
   

AUGUSTUS  

Ma 01: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Vr 05: KBO: excursie naar Fall Creek 13:00 uur 
Ma 08: KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
Di 09: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 10: - KBO: uitstapje naar Kevelaer 09:30 uur 
  - Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 09:30 uur 
  - Zanglust: opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 uur 
Za 13: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken in het bakhuuske 14:00 - 15:00 uur 
Ma 15: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 18: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 

- geen Krèntje i.v.m. vakantie 
Za 27: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
   

SEPTEMBER 

Ma 05: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Do 08: - KBO: kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur 
  - KBO: knutselen 13:30 - 16:30 uur 
Za 10: Molen 'Eendracht Maakt Macht': broodbakken bakhuuske 08:00 - 09:00 uur 
Zo 11: JongNL Meterik: rommelmarkt 10:30 - 13:00 uur 
Ma 12: - KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur 
 12-16: - JongNL Meterik: start groepsavonden seizoen 2022-2023 
Di 13: KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur 
Wo 14: KBO: excursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn 14:00 uur 
Do 15: Dorpsraadvergadering 19:30 - 22:00 uur 
Zo 18: Vrouwen samen sterk: ochtendwandeling 09:00 uur 
Ma 19: Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur 
Wo 21: Vrouwen samen sterk: verrassingsuitstapje 
Za 24: JongNL Meterik: oud papieractie 14:00 uur 
 

 
   

Beste leden van Vrouwen samen sterk 
 

Noteer deze datums alvast in jullie agenda. 

Woensdag 10 augustus organiseren we weer de jaarlijkse fietstocht naar Kevelaer. We vertrekken 

om 09.30 uur bij de kerk in Meterik. Voor leden die niet op de fiets naar Kevelaer kunnen, willen we samen 
met de K.B.O. het vervoer  regelen. 
Voor meer informatie hierover kunnen jullie contact opnemen met Mien Bouten tel.nr.06-1118 3352 
Hiervoor zal een financiële bijdrage worden gevraagd. 

 

 Zondag 18 september gaan we met onze leden een mooie ochtendwandeling maken, deze  

 heeft een iets andere invulling dan voorgaande jaren. 
 

 Woensdag 21 september hebben we weer een uitstapje georganiseerd. Waar we naar toe 

gaan is nog een verrassing, maar zeker de moeite waard om er samen een gezellige dag van te maken. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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OPA en Oma actie 
 
 

Oud Papier Actie 

Aanstaande zaterdag 23 juli komen we oud papier ophalen. Deze week is groep 3 aan de beurt.  

Dit zijn Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. Zorg dat vanaf 14:00 uur 
alles netjes gebundeld voor aan de weg staat.  
Gelieve geen plastic, piepschuim, drinkpakken etc. bij het oud papier te voegen. Dit hoort in de 
blauwe bakken. Is dit wel het geval, dan moeten we het laten staan.  
Bedankt voor de medewerking. 
 

Oud Metaal Actie 

Aanstaande zaterdag 23 juli kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in komen 

leveren. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur. Mocht de container niet op de parkeerplaats staan van het 
voetbalveld (i.v.m. de werkzaamheden daar), dan zal de container bij de blokhut van JongNL staan. 
Hier kan met de auto naar toe gereden worden. 
Twee vrijwilligers zullen aanwezig zijn. Dit zijn Jos van Ras en Pieter Joosten. 
 

Hallo allemaal. 

Eind juli zullen wij met de groep ’broodje éi met úi’ op eindkamp gaan.  

Hierna zit helaas hun Jong Nederland avontuur erop. 
We hebben genoten om als leiding bij jullie te staan de laatste jaren en willen via deze weg de meiden 
en voorgaande leiding bedanken! 
Maar eerst gaan we er nog een te gek eindkamp van maken met z'n allen! 
Groetjes Ilse en Heljo 
 

 

JongNL Meterik is een vereniging voor iedereen, van jong tot oud. 

Wil je een keertje komen kijken wat de activiteiten van JongNL inhouden, laat het ons dan weten of 
kom met je vriendje/vriendinnetje een keer mee naar de groepsavond! 
 
Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen aan JongNL Meterik? In een van onze commissies plaats 
nemen of wellicht is een bestuursfunctie iets voor je? Laat het ons weten! 
We zoeken jou en we zijn er voor iedereen! 
 
Namens het bestuur van JongNL Meterik, 
Rick van Rengs 
Waarnemend voorzitter 
info@jnmeterik.nl 

 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Truien en T-shirts 

Bijna is het zover en gaan jullie op kamp. 
Zowel voor de leden als leiding betekent dit: spullen pakken en 
genieten van een mooie week. 
 
Leiding: truien met opdruk zijn te koop voor € 26,00 
Leden : T-shirt in het donkergroen met opdruk zijn te koop voor 
€ 10,00 
Zowel op de voor- als achterkant staat het logo van onze vereniging.  
Heb je iets nodig dan kun je contact opnemen met Anjo Verbong, 06-1070 7947. 
 

Fijne kampen toegewenst 

We wensen iedereen een heel fijn zomerkamp toe. Aankomend weekend vertrekken de eerst groepen. 
Heel veel plezier allemaal ☺☺☺ 
 

HULP GEZOCHT voor rommelmarkt op 10 en 11 september 

Voor onze rommelmarkt zijn we op zoek naar helpende handjes. 
- Wanneer: zaterdag 10 en zondag 11 september. 
- Zaterdag 10 september: van 9 uur tot ongeveer 17 uur.  
  Verzamelen van de ingebrachte spullen, kramen opbouwen en inrichten. 
- Zondag 11 september: van 10 uur tot ongeveer 15 / 15.30 uur. 
 
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een paar uurtjes! Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar: anjahuys@msn.com. Voor een hapje en een 
drankje wordt uiteraard gezorgd! 
 

 
 

’t Krèntje deze week  

in elke Meterikse brievenbus  
 

 
Traditiegetrouw verspreiden we in de week voor de basisschoolvakantie ’t Krèntje huis-aan-huis. Iedereen 
in Meterik ontvangt het krantje in de brievenbus, dus ook de abonnees van het digitaal abonnement. 
 
Heeft u nog geen abonnement en wilt u dat graag afsluiten, dat kan! 
Vanaf nu t/m december 2022 kost een digitaal abonnement  €  5,00 en de papieren editie  € 10,00. 
 
Aanmelden voor een abonnement kan door het abonnementsgeld over te maken op 
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.  
Zodra de betaling bij ons binnen is, plaatsen we u op de bezorglijst. 
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal 
abonnement óók uw mailadres (zonder @).  
We wensen u veel leesplezier! 

 
 

Uitslag loterij Miëterikse Kermis  
 
Zondag 10 juli was de trekking van de traditionele kermis loterij.  
Enkele prijzen zijn nog niet opgehaald.  
Heb jij een winnend lotnummer?  

Haal je prijs dan uiterlijk zondag 24 juli op bij café Kleuskens.  

 
Pakket Groentepost - 214 oranje    Pakket Groentepost - 98 oranje 
Bierpakket Horster Beer Brouwers - 406 roze   Plant Heijnen - 53 oranje     
3 uur gratis entree Portal Action House - 576 oranje   Beat the box - 628 roze     

mailto:anjahuys@msn.com
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Duurzame huizenroute Meterik 
 
Bent ook zo benieuwd hoeveel die zonnepanelen nu echt opleveren? Scheelt het echt zoveel in 
wooncomfort en gasverbruik als je huis extra geïsoleerd is? En krijg je het echt goed warm met een 
warmtepomp? 

Als jij je dit afvraagt, hou dan zondag 16 oktober alvast vrij in je agenda. De werkgroep Duurzaam  

Meterik is namelijk gestart met de voorbereidingen 
van een duurzame huizenroute door  Meterik. 
 
Hier krijg je dus de kans om bij huizen binnen te 
kijken waar één of meerdere van deze zaken zijn 
gerealiseerd. Een kans om aan de bewoners te 
vragen hoe een en ander in de praktijk nu echt is. 

 

Oproep deelnemers 

We zoeken nog een aantal deelnemers voor deze 
huizenroute. Heb jij je huis verduurzaamd en wil jij dit 
aan anderen laten zien? Wil je zo bijdragen aan het 
verduurzamen van andere woningen in Meterik?  
 
Meld je aan bij de werkgroep Duurzaam Meterik via 
duurzaammeterik@gmail.com 
 
 

 

Jeu de Boules Meterik 
 
Afgelopen donderdag hadden we een gezellige uitwisseling met Merselo/Heide. 
Extra feestelijk omdat we voor het eerst onze nieuwe shirts konden presenteren. 
 

Ook de resultaten mochten er zijn. Hay Kuypers en Lambert Vullings werden na een mooie finale 

de winnaars van deze uitwisseling. 
 
Lijkt jeu de boulen jou ook wel wat, kom gerust eens een keer kijken of liever nog meedoen. 
Dit kan op dinsdagmorgen, woensdagavond, donderdagmiddag of zaterdagmorgen. 
Gewoon doen! 

mailto:duurzaammeterik@gmail.com
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Mededelingen KBO 

 
 

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 bessen-
genetica 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. 
Per mail via kbometerik@gmail.com.  
Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06-4035 5580 
 
Woensdag 10 augustus: jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 
Zoals voorgaande jaren organiseert ‘Vrouwen samen sterk’ in goed overleg met de KBO een bedevaart 
naar Kevelaer. 
Heb je zin om mee te fietsen, dat kan. We vertrekken om 09.30 uur bij de kerk.  
Als het fietsen niet meer lukt, kun je er ook met eigen vervoer heen gaan of met andere leden mee rijden, 
zowel met leden van de KBO als met leden van ‘Vrouwen samen sterk’. 
Leden van ‘Vrouwen samen sterk’ kunnen zich opgeven bij Mien Bouten. 
 
De leden van de KBO, kunnen zich opgeven via de secretaris Bert Thijssen, mail kbometerik@gmail.com. 
Bellen mag ook, maar dan ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06.4035 5580.  
Er zijn geen kosten aan verbonden; wel even doorgeven of je met de fiets of eigen vervoer gaat of graag 
met iemand mee wilt rijden. Opgeven voor vrijdag 29 juli 2022. 
. 
Dan willen wij via deze weg de sponsor(en) bedanken voor de vlaai die we met de Mëterikse 
kermis, tijdens onze kienmiddag, hebben gekregen. Namens de KBO hartstikke bedankt. 
 
Ledenwerving 
Graag zouden we de jongere senioren van rond de 60 jaar willen oproepen om voor een bedrag van  
€ 22,50 lid te worden van onze KBO.  
Wat krijgt u er allemaal voor terug. Op de eerste plaats ben je dan lid van een gezellige seniorenclub. 
We organiseren jaarlijks een busuitstapje, feestavond en een grote fietstocht, Maandelijks een  
kienmiddag, fietstocht, wandelen, excursies en themamiddagen en vergeet niet het uitgebreide 
maandelijkse KBO magazine van € 4,95 met veel kortingsbonnen en leuke tips. Wekelijks een 
kaartmiddag en knutselmiddag. De KBO kan je helpen met het invullen van belastingformulieren of bij het  
zoeken van een keuringsarts als je rijbewijs verlengd moet worden. En er zijn nog veel meer voordelen als 
je lid van de KBO wordt. 
 
Wij begrijpen dat het waarschijnlijk een moeilijke stap is om je bij ons aan te sluiten. Je voelt je nog te jong 
en schaart jezelf nog bij de groep jonge mensen. Dat kan en mag zeker, maar wat let je, om je ook aan te 
sluiten bij de mensen die iets ouder zijn dan jezelf. 
Graag willen wij jou verwelkomen bij onze vereniging. Opgeven kan via onze secretaris Bert Thijssen. 
 
Agenda: 
Wandelen  Maandag 1 augustus, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC. 
Kaarten      Donderdagmiddag 21 en 28 juli, aanvang 13.30 uur in het MFC.  
Kienen       Maandag 8 augustus, aanvang 14.00 uur, de zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 

              Fietsen       Dinsdag 9 augustus 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. 
   

mailto:kbometerik@gmail.com
mailto:kbometerik@gmail.com
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Verslag fietstocht woensdag 13 juli  
 
 

Om klokslag 09.00 uur fietste het 43 elektrische fietsers tellende peloton richting de rozentuin in 

Lottum. 

Het zou die dag wel 30 °C worden, maar de zon hebben we gelukkig maar weinig gezien, beter fietsweer 
hadden we ons niet kunnen wensen voor die dag. 
 
Tegen 10.00 uur arriveerde het peloton bij de rozentuin in Lottum; daar kregen we onze eerste doping  
koffie/thee en een klein rozengebakje. Met name klein, toen het begon te smaken, was het al op.  

 
Met zijn allen nog heel even op adem komen in de rozentuin en dan weer snel verder met de etappe. 
 
 

 
Kwart voor twaalf vertrok het peloton, met nog steeds aan kop 

onze gele hesje drager Jan Steeghs, richting het veer. Aan de 

overkant van de Maas hadden we al meteen een bergbeklimming  
te pakken. Maar ook deze werd glansrijk gehaald door het hele 
peloton.  
 
 
Na de bergbeklimming ging de rit door de bossen en mooie 
landweggetjes naar het plaatsje ‘Schandelo’, dit ligt tussen Velden 
en Venlo. We hadden al ruim 30 kilometer in de benen, met nog 
steeds aan 
kop gele 
hesje drager 
Jan Steeghs. 
 
 
 

 

Bij aankomst in Schandelo stond Jeu Litjens ons 

met een brede glimlach van oor tot oor al op te 
wachten. We waren van harte welkom bij de 
paprikakassen van Mark en Nicole Litjens.  
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Als eerste werden we meegenomen naar de kantine, waar de lunchpakketten en de volle kannen koffie al 
klaar stonden. Alles was tot in de puntjes netjes verzorgd. Na de lunch kregen we nog een mooie 
rondleiding door het bedrijf. We kregen zelfs nog twee paprika's mee voor onderweg. Jeu, Mark en Nicole 

Litjens hartstikke bedankt dat we te gast mochten zijn bij jullie mooie bedrijf.  
 
Nadat we genoeg proviand in onze buikjes hadden vertrok het peloton 
weer richting het veer, met nog steeds in de voorhoede gele hesje drager 
Jan Steeghs.  

Nadat we met het veer waren overgestoken, stond er weer meteen een 

bergbeklimming op het programma. 
Na die bergbeklimming was ons volgende doel al in zicht,   

de ‘Houthuizer Molen’ in Lottum. 

Nog even een sprintje trekken en ja hoor, als eerste arriveerde onze 
koploper Jan Steeghs bij de molen.  
 
Nadat we de hele koelkast geplunderd hadden en er niets meer te drinken 

was, bedankten we de vrijwilligers van de molen voor hun gastvrijheid. 
Nu begonnen we aan het laatste stuk van de etappe richting Meterik, met natuurlijk voorop….. juist.  
 
Het peloton naderde Melderslo, maar onze gele hesje drager moest de strijd voortijdig staken. Hij had zijn 
energie helemaal op, hij  kon niet meer verder, zijn accu was helemaal leeg. Hij was te hard van stapel 
gegaan in het begin. We moesten hem om beurten meesleuren naar de thuishaven. Zijn titel kan hij nu wel 
vergeten.  
 
Met trots kijken we terug op een schitterende fietsdag, het weer was perfect en het was een hartstikke 
leuke fietsroute, die Jan en Truus Steeghs hadden georganiseerd. Truus en Jan bedankt, en ook het hele 
peloton bedankt voor jullie gezelligheid.  
Groetjes KBO bestuur.  
 

Autosticker van ‘de Meule’.  
 

Na het hundje (Horst) en de ezel (Sevenum) nu ook een sticker van de Meule. 

 
Afgelopen tijd is mij opgevallen dat er veel auto’s rijden met 
een sticker van het hundje of van een ezel. Ik vroeg mij af of 
dat mensen zijn die nauw betrokken zijn bij hun dorp. 
 
En jawel, dit zijn mensen die een warm hart hebben voor hun 
dorp en die trots zijn om hier te wonen. Toen kwam bij mij het 
idee om ook zo’n sticker te maken speciaal voor Meterik.  
 
‘De Meule’ is hét symbool van Meterik en wat zou het mooi 
zijn als zoveel mogelijk inwoners uit Meterik met een 
autosticker van de Meule rondrijden. 
Ik ben trots dat ik uit Meterik kom en ik heb een sticker van 
‘de Meule’ op mijn auto geplakt, jullie ook? 
 
 

De stickers zijn verkrijgbaar bij Studio Inge  

in de kleuren 

groen, wit en zwart. 
 

Kosten € 3,50 per stuk. 
Website: https://www.studio-inge.nl 
www.oetHors.nl 
Adres: Hoofdstraat 27, Horst 

https://www.studio-inge.nl/
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Hallo Inwoners van Meterik en omstreken.  
 
 
 

Lang hebben jullie niets gehoord van ‘de Krukken’. Dit heeft zo z`n redenen. 
 
Ondertussen is het ‘weg’ fietsseizoen in volle gang voor zowel de onnavolgbare C- Krukken, de B-Krukken 
en de A-Krukken. Voor ieder lid van de Krukken zo zijn eigen keuze met welke groep hij of zij meefietst. 
Stil zitten hoort er niet bij, de zondagochtend ritten en de woensdagavond ritten met altijd de gezellige 
afsluiting bij Ger en Irene. Jullie zien ons vast en zeker wel eens op het terras dan wel in de kroeg zitten. 
Want dorst na het fietsen zal toch gelest moeten worden.. 
 
Dat er niet stil gezeten is in de afgelopen maanden, blijkt wel uit wat vele Krukken de afgelopen maanden 
gepresteerd hebben. 
 
Er is in mei een delegatie mountainbikers afgereisd naar de Ardennen om daar in de prachtige bosrijke 
heuvels lekkere tochten te maken. In de stromende regen tot prachtig zomerweer, alle weers-
omstandigheden hebben ze daar meegemaakt. Terugkomend in hun hotel als verzopen katten tot 
zongebruinde coureurs. 
 
The Pitbull maakte het half juni tijdens de letterlijk langste dag van het jaar nog spannender. Hij fietste met 
zijn broer WM van het uiterste noordelijkste puntje van Groningen, dus ook van Nederland, naar het 
uiterste zuidelijkste puntje van Limburg, dus ook van Nederland. Een tocht van maar liefst 430 km. 
Nederland dus helemaal van noord naar zuid in 1 dag!! Een prestatie van jewelste. Hij is er nog van aan 
het bijkomen… chapeau Pitbull.  
 
Hanscellara maakte zijn lang gekoesterde droom ook waar om met vrouwlief de Stelvio in Italie te 
beklimmen. Maar het zou Hanscellara niet zijn, als hij de beklimming niet ‘eventjes’ 2 keer op 1 dag doet, 
ook al zo`n prestatie van jewelste.  
 
Tijdens het schrijven van dit verslag is de penningmeester van de Krukken, De Piraat, zich ook al aan het 
bewijzen in de Ardennen op de ATB. Hij fietst daar de Stoneman Arduena. Ook al zo`n straffe prestatie.  
 
Dat de Krukken niet stil zitten, wordt hier dus wel beschreven. Soms gaat er helaas ook wel eens wat mis. 
Er gaan wel eens Krukken op een CX fiets, lees Gravelbike, dat is een soort crossfiets met banden waar 
wat profiel op zit. Hiermee kunnen ze bijna op alle ondergronden onder hun wielen door crossen. Van 
bosgrond tot van die sintelpaden. Zelfs de mooie Peel wordt dwars doorkruist. Tja en daar zit wel eens een 
addertje onder het gras. Een kuiltje in het pad zorgde voor de Beul voor een onfortuinlijke tuimelpartij. 
Gevolg een gebroken sleutelbeen. Gelukkig is de Beul zoals we hem kennen alweer op de racefiets zijn 
tochten met de andere Krukken aan het maken. Hij doet zijn naam weer volop eer aan.  
Kortom altiëd, net als het volkslied van Meterik, waat te belaeve… 
 
En zo hebben we nog heugelijk nieuws: de Krukken 
worden dankzij al onze sponsors, die later in het seizoen 
nog genoemd worden, in een nieuw jasje gestoken. Na 
maanden van intensieve voorbereiding worden de 
Krukken vanaf deze week in een hagelnieuw fietstenue 
gestoken. Het resultaat mag er wederom wezen.  
 
Ook dit gaan jullie, inwoners van Meterik weer met eigen 
ogen aanschouwen. Sponsors, kledingcommissie van de 
Barkruk en een ieder die dit eindresultaat heeft doen 
slagen HEEL veel dank daarvoor.  
 
Hierbij alvast enkele foto`s hoe de kleding er van voren en 
van achteren uitziet. 
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In de tweede themabijlage in 2022 van de Dorpsverbinders in 
het Krèntje komen een aantal initiatieven om elkaars gezelschap 
op te zoeken aan bod, waar iedereen, maar speciaal de ouderen 
gebruik van kunnen maken. Naast onze eigen inloop zijn er dus 
meer mogelijkheden om samen iets te ondernemen.   
 

Verder een artikel over het Toon Hermanshuis in Horst aan de Maas en een oproep voor meer 
vrijwilligers. Hopelijk kun je wat inspiratie opdoen. 
 

‘Met je hart’  

Het is januari 2012. Tijdens het maken van mijn fotodocumentaire over de 
eenzaamheid van de ouderdom ontmoet ik Greet, mijn grote ‘inspiratiebron’ voor 
de oprichting van stichting ‘Met je hart’.  
 
Greet, een bijzondere, slimme maar ook zeer eenzame vrouw. Greet woont zelfstandig en is astmatisch. 
Dat maakt haar extra kwetsbaar. Omdat haar gezondheid zo verzwakt was, kwam zij bijna niet meer uit 
huis. Haar dag bestond uit puzzelen en tv-detectives kijken. Ze was geheel afhankelijk van anderen. Zo 
keek zij 2 maanden lang uit naar een verjaardagsfeestje. Dan kwam ze tenminste weer eens de deur uit 
en was ze weer onder de mensen. En Greet is ook trots. Te trots om een beroep te willen doen op 
anderen. Zoals ze het zelf zei: “Ik wil niet steeds om hulp hoeven te vragen.” Ik ben door mijn ontmoeting 
met Greet zo geconfronteerd geraakt met de eenzaamheid van het ouder worden, ik zag in haar ogen een 
gevoel van eenzaamheid die me recht door het hart ging. 
 
Het verhaal van Greet is kenmerkend voor vele ouderen in Nederland. Gevoelens van eenzaamheid zijn 
vaak nog groter als je zelfstandig woont, moet rondkomen van je AOW en fysiek beperkt bent. Cijfers laten 
zien dat we in 2030 kunnen spreken van 1 miljoen kwetsbare ouderen. 
´Met je hart´ wil in samenwerking met restaurants en haar gasten vereenzaming bij ouderen in jouw 
gemeente tegengaan. Met je hart brengt ouderen bij elkaar. 
 
Sinds 2019 is ‘Met je hart’ actief in Horst aan de Maas. Oprichters Lilian Keijsers en Monique Janssen 
vormen sindsdien samen met de overige leden Tiny van Wegberg en Geert Groen het kernteam.  
Meer weten? Neem contact op met Monique Janssen via 06 2167 2321 of Monique.janssen@metjehart.nl. 
 

‘Bleumkes van Geluk’ 

‘Bleumkes vaan Geluk’ is een initiatief in de Gemeente Horst aan de 
Maas, waarbij alleenstaande en/of eenzame ouderen worden verrast 
met een persoonlijk bezoek en een bloemetje. Door dit  initiatief is er 
meer aandacht voor en verbinding met onze oudere medemensen in 
Horst aan de Maas.  
 
Ook onze gemeente kent alleenstaande en eenzame ouderen. Kijk 
maar eens rond. De kans is groot dat je wel iemand kent die zich 
(vaker) alleen of eenzaam voelt omdat hij/zij bijvoorbeeld een partner 
verloren is, niet meer goed ter been is, kinderen heeft die ver weg 
wonen, een partner met dementie heeft, etc. Door onze eigen drukke 
levens vergeten we vaak dat er ook nog mensen zijn die niet meer kunnen deelnemen aan deze ‘snelle 
maatschappij’. Een moment van contact is dan zo welkom. 
 
Wij zoeken het contact met de alleenstaande/eenzame ouderen en verrassen hen met een bezoek en een 
bloemetje. Het bloemetje draagt de mooie boodschap dat ze er mogen zijn en dat er aan hen gedacht 
wordt. Een andere activiteit is dat we namens de oudere een kaartje sturen naar een dierbare. 
Voor meer informatie, neem gerust contact op. E-mail: bleumkesvaangeluk@ziggo.nl of Facebook: 
www.facebook.nl/Bleumkes vaan Geluk. 
 
 
 
 
 

mailto:Monique.janssen@metjehart.nl
mailto:bleumkesvaangeluk@ziggo.nl
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Momentjes van geluk  

 
Ben je alleen en ben je op zoek naar gezelschap, een vriend,  
vriendin of een nieuwe partner, dan zijn wij er voor jou. Daarnaast 
zorgt het ouder worden voor beperkingen; je wereld wordt steeds 
kleiner. Thuis is er niemand die naar je zorgen luistert, je verdriet 
deelt of zomaar een praatje met je maakt. Je wilt graag een maatje, 
een luisterend oor: iemand die je zorgen maar ook je vreugde deelt. 
 

Sinds 2020 brengt Momentjes vaan Geluk ouderen (70+ jaar) in gemeente Horst aan de Maas met elkaar 
in contact. Samen gaan we op zoek naar een leeftijdsgenoot. Een lotgenoot, iemand waar je een klik mee 
hebt en jou begrijpt. Wij gaan het gemis tegen door verbindingen te leggen tussen mensen waarvan wij 
denken dat ze bij elkaar passen. Contact:  bel 06-48437582 (Stephanie van Rensch) en 06-48437583 
(Miranda Hermkens) of mail naar  momentjesvaangeluk@ziggo.nl. 
  

Onze loods 

Vanaf medio mei zijn de activiteiten van ‘Beej Moore Naeve’ verplaatst naar ‘Onze Loods’ op de 
Venloseweg 22 in Horst; het oude pand van Coenders Chrit. 
 
Voor senioren zijn er op de woensdagmiddag allerlei activiteiten, 
zoals gezellig buurten, een kaartje leggen of puzzelen. Je kunt het 
vergelijken met de inloop op maandagmiddag in het MFC. 
 
Ook inwoners van Meterik zijn hier van harte welkom. 
 
De werkzaamheden op de werkplaatsen zijn gestart, statushouders 
krijgen er hun eerste taallessen als onderdeel van hun 
inburgeringstraject en opent ‘DjeanZ’ de deuren van haar naaiatelier.  
 
Daarnaast biedt ‘Onze Loods’ een aantal diensten aan voor mensen 
die dit zelf niet goed meer kunnen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door deelnemers die werkervaring of dagbesteding 
(op)doen bij ‘Onze Loods’. Het kan gaan om kleine klussen, 
tuinonderhoud en opruimwerkzaamheden.  
 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er altijd een begeleider bij van Rendiz. De kosten bedragen  
€ 12,50 per uur. De werktijden zijn maandag t/m donderdag van 09.30-14.30 uur.  
Meer info: info@rendiz.nl. 
 

Zin in een dagje uit? (via SamenUitBus)  

De SamenUitBus is er voor mensen die het leuk vinden om samen met leeftijdgenoten op stap te gaan.  
Je kunt gaan winkelen, naar de wekelijkse markt gaan, een kopje koffie drinken op een terrasje of een 
uitstapje maken naar plaatsen in de regio of over de grens zoals Kevelaer en Mönchengladbach. Een 
boottochtje over de Maas is ook een van de mogelijkheden. Het belangrijkste van deze uitstapjes is de 
ontmoeting met anderen. Je bent er even uit en je legt contacten. U kunt uw rollator altijd meenemen. 
 
De organisatie is in handen van vrijwilligers. Zij besturen de bus, 
zorgen voor begeleiding op de bus, maken plannen voor 
uitstapjes, nemen de telefoon aan en verzorgen de administratie.  
 
De SamenUitBus is een zelfstandige stichting die de 
BoodschappenPlusBus (een initiatief van het Nationaal 
Ouderenfonds) in Horst aan de Maas in samenwerking met de 
gemeente en Wonen Limburg uitvoering geeft. 
 
Maandelijks verschijnt er een programmablad voor de komende maand. Hierin staat vermeld waar de bus 
naar toe gaat en wat de kosten zijn. De eigen bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden, want het project 
hoeft niet winstgevend, maar wel kostendekkend te zijn: www.samenuitbus.nl.  
  

http://www.samenuitbus.nl/
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Toon Hermans huis. Wat kunnen wij betekenen als kanker in je leven komt.  

Wat als je zelf, je partner, je moeder, je vader, mensen die heel dicht bij je staan te horen krijgen: 
 je hebt kanker? Je wereld stort in. Je leeft in onzekerheid. Ik heb kanker, wat nu?  
 
Mij, ons overkwam het! Ik kreeg borstkanker! Het leven van jou, je partner en je gezin staat op zijn kop.  
Jij zelf en elk gezinslid heeft zijn eigen verdriet, zorgen en angst. Want hoe ziet de toekomst er uit. Word ik 
beter of krijg ik geen kans meer? 
 
Er volgt een tijd van operatie, chemo, bestralingen en verdere behandeling. In die periode van mijn leven 
heb ik gelukkig heel veel steun gehad van mijn gezin, familie, vereniging en mensen in mijn omgeving.  
Het aller-, allerbelangrijkste was dat ik over mijn gevoelens en ervaringen kon praten.  
Praten, gewoon er over kunnen en mogen praten, dat doet goed! 
 
De periode na de kanker, toen voor ons het leven 
weer een beetje gewoon werd, kwam ik door mijn 
werk met veel mensen in contact die zelf kanker 
hadden of familieleden die de diagnose kanker 
kregen. Het was heel mooi als je door je 
luisterend oor wat kon betekenen voor mensen.  
 
Dat is wat wij als vrijwilligersteam van het Toon 
Hermans Huis Horst aan de Maas heel graag 
willen. 
Geen huis in Horst waar u binnen loopt maar 
gewoon bij u zelf thuis in uw eigen vertrouwde 
omgeving er voor u zijn met een luisterend oor. 
Of misschien voor de ander wel het krijgen van 
praktische tips. Ik weet als geen ander dat die 
extra ondersteuning heel fijn is.  
 
Wij zijn er als vrijwilliger niet alleen voor de mensen die kanker hebben, maar voor iedereen die in zijn of 
haar omgeving geconfronteerd wordt of werd met kanker. Hebt u behoefte aan een gesprek of wilt u graag 
meer informatie, wij willen er heel graag voor u zijn. Kanker heb je niet alleen, kanker heb en draag je 
samen. Contact 085-016 34 34 of Horstaandemaas@toonhermanshuisnoord-limburg.nl.  
Neem gerust contact op. Kan ook via de Dorpsverbinders. 
 
Mia Verheijen, namens het team vrijwilligers van het Toon Hermanshuis Horst.  
 

Vrijwilligers gezocht. 

 
Steeds meer bewoners van Meterik weten de Dorpsverbinders te vinden. Er komen vele uiteenlopende 
vragen zoals:  
 

• Maandelijks ordenen van de post 

• Vervoer naar ziekenhuis of therapie 

• Tuintje bijhouden 

• Klussen in huis, bijv. brandmelders hangen, TV opnieuw instellen, lamp of schilderij ophangen etc. 

• Boodschappen doen of kleding kopen met of zonder hulpvrager 

• Medicijnen halen 

• Iemand begeleiden naar de dokter. 

• Gezelschap zodat partner van huis kan. 

• Bezoekvrijwilliger. 

Heb jij tijd om eens af en toe iets te doen voor een dorpsgenoot? Meld je dan bij ons aan, dan kunnen we 
samen overleggen welke hulp jij kunt bieden. 
Heb je hulp nodig? Dan kun je ook bij ons terecht. Mail: dorpsverbindermeterik.nl of 06-3823 0621. 
 

 

mailto:maas@toonhermanshuisnoord-limburg.nl
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Nieuw: een nieuwkomersinloopavond. 
 
Als Dorpsraad vinden we het belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk 
‘de weg leren’ in Meterik. Daarvoor geven we alle nieuwkomers een infoboekje over 
Meterik. Als aanvulling daarop organiseren we samen met de Dorpsverbinders op 

20 september om 19.30 uur een inloopactiviteit voor nieuwkomers in de foyer 

van het MFC.  
 
Wil je meer van Meterik weten op gebied van wonen, verenigingen, tradities, erbij 
willen horen etc.,  kom dan op 20 september naar de nieuwkomersinloopavond.  
Na een korte toelichting op Meterik willen we iedereen volop de gelegenheid geven 
om vragen te stellen over wonen en meedoen in Meterik en waar je eventueel 
tegenaan loopt, als dat niet helemaal lukt.  
Binnenlopen kan tot 21.00 uur. 
 
Zet het alvast in je agenda. Mocht je willen komen, geef dat door op 
info@dorpsraadmeterik.nl of dorpsverbindermeterik@gmail.com. Je naam en met 
hoeveel personen  
je wilt komen, is voldoende. We weten dan hoeveel vlaai we moeten bestellen. 
 
Mocht je meer willen weten, neem dan gerust contact op met een Dorpsverbinder of iemand van de 
Dorpsraad. 
 
 

 
 

Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ en  

Open Inloop 
 
 

Het volgende eetpunt is op maandag 1 augustus, dan wordt er weer een 3-gangendiner geserveerd. 

U kunt zich opgeven t/m donderdag 28 juli bij de Dorpsverbinders.  
Tel. 06-3823 0621 of dorpsverbindermeterik@gmail.com. 
We starten om 12.15 uur, de kosten zijn € 12,00 per persoon. 
 
Open inloop is iedere maandag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Geen vervoer? Een van onze vrijwilligers haalt u op en brengt u weer naar huis. Kosten vervoer € 1,00 per 
enkele rit. 
 
Afgelopen maandag werden de deelnemers van ‘het eetpunt’ en van ‘de open inloop’ verrast met een 
bakje blauwe bessen, geschonken door Fall Creek. Ze werden met enthousiasme in ontvangst genomen. 
Dank je wel Fall Creek! 
 
De Dorpsverbinders:  Carli, Ria en Hennie 
                                                                      
 

 
 
 
Vrijdag 22 juli a.s. is cafê Kleuskens gesloten. 
 

mailto:info@dorpsraadmeterik.nl
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
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Een terugblik……  

      familie Houben op de foto   
 

ViVo (Vrijwillige Inkoop- en Verkoop Organisatie) was een kruideniersketen die in 1942 werd opgericht als 
samenwerkingsverband van onafhankelijke kruideniers. Tot aan het begin van de jaren tachtig waren er in 
veel dorpen en steden winkels van de VIVO. De winkels waren een kruising tussen een echte ouderwetse 
kruidenier en de eerste zelfbedieningswinkels.  
 
Als lokkertje voor klanten had de ViVo met regelmaat speciale acties. Men kon bijv. bij boodschappen 
kartonnen bouwplaten krijgen van de Mercury-, Gemini- en Apollo-ruimtevaartcapsules (populair in de 
jaren 60), het tweewekelijkse stripblad Prins Valiant kopen voor 25 (gulden)centen en nog later een 
maandelijks stripboek. Ook kon men met ViVo-spaarzegels reischeques sparen, waarmee men aan het 
NS-loket treinkaartjes kon kopen. Bekend was de slagzin ‘ViVo deelt de lakens uit’. 
 
D’n alden bekker, bakkerij Tacken-Houben op de Sint Jansstraat, was aangesloten bij ViVo.  
Er was een spaaractie waarmee men foto’s kon laten maken. Onderstaande foto’s van de zonen en 
dochters van de familie Houben-Willems (Houben Tinus) zijn in 1957 bij Foto Geurts in Horst gemaakt 
naar aanleiding van deze spaaractie van de ViVo. 

 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. Jeu, Wim, Thei, Jan en Hay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook de dochters van de familie Houben-Willems mochten 
op de foto omdat moeder genoeg punten had gespaard. 
v.l.n.r. Nel, Door, Mia, Truus en Annie en  op de 
voorgrond hun jonge zusje Trees. 
 
Heemkunde Meterik probeert zoveel mogelijk info over 
het rijke Meterikse verleden te achterhalen en digitaal 
vast te leggen. Kijk eens op onze website 
www.geschiedenismeterik.nl voor veel foto’s en filmpjes.  
 
We proberen dit voortdurend aan te vullen en kunnen uw 
hulp gebruiken. Hebt u nog documenten of foto’s uit het 
verleden, neem dan contact op met een van de leden, bel 
077-3983812 of mail naar info@heemkundemeterik.nl. 
Alvast bedankt!  
 
Doe dat ook als je lid wilt worden van Heemkunde 
Meterik. Voel je welkom! 
 
 
 
 
 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Afgelopen donderdag hebben we onze ‘koorvakantie’ ingeluid met een optreden bij de Gortmeule.  
Er was onverwacht veel publiek.  

 
Wat stoelen en banken werden tevoorschijn getoverd, extra kopjes en glazen geregeld en de vlaai met z’n 
allen gedeeld. In deze gemoedelijke ontspannen sfeer, op een prachtig ‘plekske van geluk’, was het echt 
fijn om voor zoveel mensen te mogen zingen.  
 
Dankjewel dat jullie er waren! 
 
 
Nu gaan we het een poosje ‘zuutjes’ aan doen. Onze 1e 
repetitie na de zomervakantie is op 29 augustus. 
 
ZANGLUST WENST IEDEREEN EEN HEEL FIJNE 
ZONNIGE VAKANTIE. 
 
 
Hou je van zingen en zou je wel eens in een 
koor willen meezingen? 
 
 
Kom dan eens geheel vrijblijvend naar onze repetitie.  
We repeteren elke maandag van 09.30 uur tot 11.30 uur.  
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Amissa 

100 jaar Limburgse volksgeschiedenis 

vertolkt in een spannend familiedrama 

24, 25, 26 en 27 november in de Meterikse kerk 

 
Vrijwilligers, muzikanten, toneelspelers, zangers, dansers en filmamateurs maken zich op voor het 
grootste muziekspektakel dat tot nu toe ooit vertoond is in Meterik. Op 24, 25, 26 en 27 november worden 
er 6 voorstellingen gegeven in de Meterikse kerk van de voorstelling Amissa.  
 

Kerk in Meterik omgebouwd tot een waar muziektheater 

Amissa vertolkt 100 jaar Limburgse volksgeschiedenis in een spannend familiedrama. De kerk van Meterik 
wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een waar muziektheater. Houben Souren, het gerenommeerde 
licht- en geluidbedrijf uit Roermond dat tijdens Koningsdag ook de ontvangst van de koninklijke familie in 
Maastricht verzorgde, ontwierp speciaal voor Meterik een vernieuwend en heel bijzonder plan voor licht- 
en videoprojectie. 9 Glas-in-lood ramen in de Meterikse kerk worden door vrijwilligers voorzien van een 
filmdoek. Ze vormen samen één groot projectiescherm dat bestaat uit 9 afzonderlijke delen in een 
boogvorm.  
 

Meer dan 100 muzikanten, acteurs, dansers en figuranten maken samen 

Amissa 

Aan de voorstelling Amissa doen meer dan 100 muzikanten, acteurs en figuranten mee. De muziek tijdens 
de voorstelling wordt verzorgd door de fanfare en drumband van muziekvereniging Concordia en een 
combo bestaande uit onder andere Maurice van Dijk (basgitaar), Koen Muysers (gitaar) en Bas 
Jenneskens. Als zangsolisten treden tijdens de voorstelling op: Marloes Nogarede, Jolanda Versteegen en 
Sanne Hesen. De overige zang wordt verzorgd door een speciaal projectkoor onder leiding van Roel 
Verheggen. Hoofdrolspelers voor het toneel zijn Dian Driessen als Lies, Teun Verheijen als de kleine Max, 
Ron Bosmans als Leo en Suzan Verheijen als Elly. Aan de voorstelling doen daarnaast nog tientallen 
dansers en figuranten mee. De regie en het script van Amissa is in handen van Roel Verheggen.  
 

Jaren ’50 danszaal voor de ontvangst en afterparty 

Het publiek voor de zes voorstellingen wordt ontvangen in een oude boerenschuur bij de kerk die voor de 
gelegenheid wordt omgetoverd tot een ‘echte jaren '50 danszaal’. Hier is natuurlijk ook de afterparty. 
Dansen in de jaren '50 is één van de thema's uit de voorstelling. 
 

Meer informatie 

Amissa is het initiatief van Muziekvereniging Concordia uit Meterik. De organisatie is in handen van een 
speciale projectcommissie en tientallen vrijwilligers uit onder andere Meterik. De verkoop van de bijna 
2000 kaarten start eind augustus. Volg het nieuws en de actualiteiten rond Amissa via de facebookpagina 
van Muziekvereniging Concordia.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/HoubenSouren/?__cft__%5b0%5d=AZWCRhpiHXUB1N2Vk9A8NLIZuQRRrb-HUEAdRW79vpV1kJmaoM2p_QnlciQfWUfmKkgVV_aDXhSLppjgcUVkeSEQ9dCGIRT0fHYfin1JcsFkaMxJN52u8_-LvJ4ALudU7cAbM1zOXbS7SKQ3lQyHKKsV&__tn__=kK-R
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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     Collectant 

23-07: Piet Kuenen   Max van Dieten   Jan Steeghs 
06-08: Susan Baltussen  Huub Baltussen   Jeu Tacken 
 

Kerkbijdrage:  NL36RABO 01333 03500 Dank u wel! 
 

Opgeven voor doopsel op ma, di, do en vrijdagochtend: 077 3981416 
 

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 
 
 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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