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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.
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Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685
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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 23-07-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de
redactie van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

JULI
Do

28-30: JongNL Meterik: gezamenlijk kamp 2022

AUGUSTUS
Ma
Vr
Ma
Di
Wo

01:
05:
08:
09:
10:

Ma
Do

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 09:30 uur
- Vrouwen samen sterk: fietstocht Kevelaer 09:30 uur
- Zanglust: opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 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
Za
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
10:
Molen 'Eendracht Maakt Macht': brood bakken bakhuuske 14:00 - 16:00 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 14:00 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
Zo
Ma
Wo

02:
03:
05:

Za
Ma
Di
Zo
Ma
Wo

08:
10:
11:
16:
17:
19:

Do

20:

Za
Do

22:
27:

Molen ‘Eendracht Maakt Macht’: Limburgse molendag 11:00 - 16:30 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: documentaire over Derk van Assen in het MFC 13:30 uur
- Zanglust: optreden in Sevenheym 19:00 uur
- Vrouwen samen sterk: knutselen 19:30 uur
Molen ‘Eendracht Maakt Macht’: brood bakken bakhuuske 14:00 - 16:00 uur
KBO: kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO: fietstocht vertrek vanaf het MFC 13:30 uur
Duurzame Huizenroute Meterik 13:00 - 16:00 uur
Dorpsverbinders: eetpunt 'Schuuf gezellig aan' in MFC 12:15 - 13:15 uur
- KBO: themamiddag Jan de Boer 14:00 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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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 bijdrage 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

Truien en T-shirts
Een deel is op kamp en een deel gaat nog op kamp.
Zowel voor de leden als leiding betekent dit, spullen pakken en genieten van
een mooie week. Dan kan het handig zijn om daar een trui/T-shirt van JongNL
bij te dragen.
Leiding: truien met opdruk zijn te koop voor € 26,00
Leden : T-Shirts in het donkergroen met opdruk zijn te koop voor € 10,00
Op zowel 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. 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 sept.
- 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 uur/15.30 uur.
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een
paar uurtjes!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
cindy.litjens@kpnmail.nl
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard
gezorgd!
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Verkeer in centrum Meterik
Sinds een paar maanden is de herinrichting van het centrum van Meterik klaar. Inmiddels is iedereen wel
gewend aan de nieuwe situatie. Dan wordt het ook tijd om te kijken of de verwachte neveneffecten van
deze herinrichting ook uitkomen.
De verwachting was dat door deze herinrichting ook de intensiteit en de snelheid van het verkeer zouden
afnemen. Er zijn recent metingen gedaan op de Sint Jansstraat, ter hoogte van het kerkplein. Omdat daar
eerder geen metingen gedaan zijn kan niet gezegd worden of de aantallen voertuigen die er passeren toeof afgenomen zijn.
Op een werkdag passeren daar gemiddeld 2800 voertuigen, waarvan er 175 onder de categorie zwaar
verkeer (vrachtauto’s en landbouwvoertuigen) vallen. Dat is een behoorlijk aantal voor een dorpskern.
Bewoners ervaren daar ook overlast van.
Wat wel duidelijk blijkt uit de meting is dat veel verkeersdeelnemers
te hard rijden. Net als voorheen is ook nu 30km/uur de limiet in het
hele centrum. De meting geeft aan dat maar liefst 71% van alle
passanten te hard rijdt en 15% rijdt zelfs harder dan 42 km/uur.
De veiligheid van voetgangers en fietsers komt hierdoor in het
gedrang. Ondanks de aanwezigheid van zebrapaden is oversteken
soms toch nog een hachelijk avontuur. En fietsers voelen zich niet
veilig als auto’s met te hoge snelheid voorbij razen.
Maar daar kunnen we met z’n allen wat aan doen!! Geef zelf
het goede voorbeeld en hou je aan de 30 km per uur. Een goed
voorbeeld, doet goed volgen. Dat levert niet alleen meer
veiligheid op, maar ook veel minder overlast. Gun
aanwonenden het plezier van heerlijk wonen in Meterik.
Uitgaande van het aantal snelheidsoverschrijdingen zou het, volgens de geldende normen, wenselijk zijn
om aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. De vraag is echter hoe dit kan worden
gerealiseerd.
Wat snelheid doet met gevaar, geluid en het gevoel van veiligheid willen we in het najaar laten zien met
een ‘doedag’ in het kader van ‘Veilig op weg’. Daarbij willen we alle weggebruikers betrekken, van jong tot
oud en particulieren en bedrijven.

De dorpsraad rekent op jullie.
Als een man de deur van zijn auto opent voor een vrouw weet je een ding zeker:
of de auto is nieuw, of de vrouw.
Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant van de weg.
In Nederland kun je niet verdwalen, hoogstens omrijden.
Er is maar één ding erger dan rijden met een caravan: rijden achter een caravan.
Ik heb de ruitenwissers van mijn auto gehaald, ik werd die parkeerbonnen spuugzat.
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As ge ze ma en dikke wôrs veurhalt,
da kome ze waal opdage.

Of ut waas, daat ze bliej ware mit ur neej pekske, zoëas vurrige waek aal gemeld op deze plaats, of ut
haaj en andere reeje, ma de A-Krukke ware massaal komen opdrave deze zondaag. 16 stuks aan ut
vertrek. En zonnen hoëp, daat waas aal en hiël wiel geleeje.

Alliën ozze vaste routeplekker haaj zich afgemeld. Heej haaj verplichtinge op de zaoterdaagaovund, die
zich ni konde veriënige mit en inspannende fietsactiviteit op de zondagmerge. Waat daat ok moge zien,
ma ik heb dur zoë mien eige gedachte beej. Daat mot ik ni doon, want, ik denk in pletjes, dus halt ik ut
heer beej.
De verantwoordelijke taak vur ut make vaan en ‘vur ieder waat wils’ route woord dus beej iemes anders in
de tês geschaove. Um ut spannend vur eenieder te halde, woord enkel en tipje van de welbekende sluier
opgelicht, “koffie beej De Luysmolen”, meldde ut berichtje op de app. Dur woord dus duchtig
gegoogeld op ‘Luysmolen’.
De Rookee wis te melde daat ut ethablissement binnekort ging sloete, zoê haaj heej gelaeze.
En de Waerkêl, di waas dur aal is oeit enne kier gewest, op iën vaan zien veule eenzame monstertochte.
Heej maakte ut waal erg bont door in zien berichtje en foto vaan de volgens zien zegge, oetbaatster
beej te voege.
Ik bekeek die foto is en doch dur zoë ut miene vaan,
“cogitatio est voluntas patris”,
“De wens is de vader van de gedachte”,
vur iederiën din dit ni thoes kaan brenge.
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Toch waas mien neejschirrigheid ok en bitje
aangewakkerd en ik zocht De Luysmolen ok is op.
En verrek, de iërste foto die ik meej taegekom, is
inderdaad die foto. Vur de duudelijkheid heer rechts ma
efkes afgebiëld. Dus mennige Kruk waas vanmerge,
zoëaas de Vlaming daat zò moei zet, vol goesting,
aangeslaote. Oeterst gesoigneerd in ut neeje pekske.
Niks zaot dur verkierd, um door en ringske te hale.
De route door ut midde Limburgse land ging door en
bosrieke umgaeving um oeteindelijk op de koffieplaats te
arriveren.
Fietskes taege dun draod en vol verwachting ut terras op. Ik ontwaarde zelfs en dröpke zeiver beej iën
vaan de Krukke, ma vermoedelijk kwaom daat van de inspanning die reeds geleverd waas.
“Zelf binnen bestellen”, stond dur op en zwaart krietbord vermeld. Daat waas ennen kleinen taegevaller.
Ma, um dao nou mit 16 man nao binne te vleege in dit pittoreske koffiehuuske, waas te gek vur wörd.
Oeteindelijk woord dur via ut trekke vaan ut langste luciferstökske bepaald, wie de bestelling mogde gaon
doorgaeve. De bestelling woord opgenaome en 2 Krukke vol verwachting nao binne. Ma, ze leete dur niks
aover los en ut zal vur de ovverigge Krukke en onbeantwoorde vrög blieve of de foto aoveriën kumpt mit
de feiten en ut de mujte vaan deze lange fietstocht waerd is gewest.
De B Krukke vertrokken mit 9, vur en ritje richting Heythuysen. De koffie genuttigd op ur vaste stekkie in
dees contreien, Eetcafe de Stoep, aan ut kanaal in Meijel. Dao zaote nag mier wielercoureurs op ut terras.
Iën Kruk, ik vermoed de slumste vaan ut ganse stel, herkende ennen alt professional tusse dit clubke. En
waal Piet van Katwijk, iën vaan de fietsende ex-wielerprofs, Piet, Jan en Fons oet Oploê. Mit etappezeges
in de ronde vaan Zwitserland, Ronde vaan België en winst in de 8 van Chaam, toch gen snotneus. Zelfs is
ie oeit 5de gewaore in Parijs Roubaix. Mit knikkende kneeje woord dur door de Kruk mit ut miëste lef in zien
koont, aan Piet gevraogd of ze same mit eum op de foto mogde. Ut betreffende kiekje is dan ok
beejgevoegd, same mit en foto oet de glorietijde van Piet in de kleuren vaan ut waalbekende Raleigh-team
vaan Peter Post.

De C’s zaote nao afloêp ok op ut terras beej Ger.
Woh ze oetgehange hebbe, wiët ik ni, ma op de vraog vaan Gerrie Bekerman, hoewiet weej gefietst haaje,
kreeg ik vaan Gerrie wer as reactie terug, daat zeej die kielemèters beej lange nao ni gemaakt haaje. Ma
daat ze dur wer lol in hebbe, daat stiët baove kijf. En dao dreijt ut tenslotte toch allemaol um.

7

Kempen Communicatie en MarketingMakkers
bundelen krachten en gaan verder onder één directie
Per 1 augustus vormen Niek Geurts, Berton van Rens en Wouter Hermans de nieuwe
driekoppige directie van Kempen Communicatie en MarketingMakkers.

Waar Geurts en Van Rens op dit moment
eigenaar zijn van MarketingMakkers, is
Hermans de commercieel directeur van
Kempen Communicatie.

De nieuwe directie neemt de aandelen van
Kempen Communicatie BV over van Eric
en Ingrid van Kempen.

Zij zijn en blijven eigenaar van Kempen
Media BV, de uitgever van de weekbladen
HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel &
Maas en HALLO Venray.

Strategische samenwerking
Beide organisaties maakten de afgelopen
jaren een forse groei door. Dankzij deze samenwerking kunnen beide bedrijven een volgende stap zetten
in kwaliteit en capaciteit, waardoor ze beter in kunnen spelen op het toenemend aantal vraagstukken van
hun klanten. De competenties van beide partijen vullen elkaar goed aan. Ongeveer 70% van de
werkzaamheden van Kempen Communicatie omvat design en grafische productie en 30% bestaat uit
marketingcommunicatie en strategie. Bij MarketingMakkers is dat precies andersom, waardoor mooie
synergievoordelen te behalen zijn.

Grootste marketingcommunicatiebureau in de regio
Samen vormen de bedrijven het grootste marketingcommunicatiebureau in de regio. Opdrachtgevers van
beide partijen profiteren per 1 augustus van gebundelde expertises, co-creaties en slagkracht.
MarketingMakkers en Kempen Communicatie blijven afzonderlijk opereren vanuit de bestaande locaties.

Over Kempen Communicatie
Kempen Communicatie bedenkt, maakt en deelt communicatieboodschappen. Een ondernemende
club mensen met alle disciplines in huis. Denk aan communicatiespecialisten, tekstschrijvers,
vormgevers, dtp’ers en drukkerijmedewerkers. Het bedrijf is gevestigd aan de Handelstraat in Horst en
kent zijn oorsprong in 1976.

Over MarketingMakkers
MarketingMakkers is een strategisch en creatief marketingbureau dat bedrijven helpt groeien met
effectieve marketing en krachtige communicatie. De organisatie, gevestigd in HUB73, werd in 2016
opgericht en bestaat inmiddels uit een team van strategen, copywriters en designers.
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Mededelingen KBO
Laatste oproep !!!!!!
Vrijdag 05 augustus 2022 excursie naar Fall Creek Driesvenplant BV, Meterik.
Opgeven kan alleen nog maar tot morgenavond 29 juli 2022.
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 vrijdag 29 juli.
Per mail via kbometerik@gmail.com.
Bellen mag ook, maar dan tussen 18.00 en 20.00 uur op tel. 06-4035 5580

Laatste oproep !!!!
Woensdag 10 augustus 2022, jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
Opgeven kan nog maar tot morgenavond 29 juli.
Zoals voorgaande jaren organiseert ‘Vrouwen samen sterk’ in een 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 van de KBO als van ‘Vrouwen samen sterk’.
Leden van ‘Vrouwen samen sterk’ kunnen zich opgeven via hun bestuurslid 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 kan nog maar t/m morgenavond 29 juli.
.

Agenda:
Wandelen
Kaarten
Kienen
Fietsen

Maandag 01augustus, vertrek 13.30 uur vanaf het MFC.
Donderdagmiddag 28 juli, 04,11,18 en 25 augustus 2022, aanvang 13.30 uur in het MFC.
Maandag 08 augustus, aanvang 14.00 uur en de zaal is vanaf 13.30 uur geopend.
Dinsdag 09 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.
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Buurtbarbecue Theresiastraat / Past. Notermansstraat
De tijd van barbecueën met de buurt is weer
aangebroken.
In diverse buurten is deze avond al geweest, in
enkele buurten staat de BBQ nog op de planning.
De combinatie Theresiastraat/Past. Notermansstraat had dit jaar een alternatief, nl. een
gezamenlijke lunch, waarbij voor koffie/thee en fruit
gezorgd werd en men wel zelf een lunchpakketje
mee diende te nemen.
Gezien de opkomst van
ca. 30 personen was dit
voor het eerste jaar na
corona een prima
alternatief;
de voornaamste reden
van zo’n bijeenkomst is
namelijk het weerzien
van de buurtgenoten en
het gezellig ‘buurten’.
Een geslaagde middag
dus.
Organisatie bedankt!

Clubgebouw voetbalclub Meterik maakt plaats
voor sporthal

Deze week worden de restanten van het clubgebouw van RKSV Meterik opgeruimd.
Op de plaats waar het gestaan heeft zal een nieuwe sporthal gerealiseerd worden ten behoeve van de
inwoners van America, Hegelsom en Meterik. Met het realiseren van de sporthal zal na de bouwvakvakantie begonnen worden.
De sporthal zal overdag hoofdzakelijk gebruikt gaan worden door de scholengroep Dynamiek
(vooralsnog Hegelsom en Meterik) en Yuverta Hegelsom.
In de avonduren en weekenden zal VC Trivia de sporthal hoofdzakelijk in gebruik hebben. VC Trivia
kan niet wachten op het moment dat dit gerealiseerd is. Nu moeten de leden nog naar 6 verschillende
locaties om hun trainingen en wedstrijden te kunnen houden. Het zal een grote opluchting zijn als dit
niet meer hoeft en leden naar elkaars trainingen of wedstrijden kunnen kijken, elkaar kunnen treffen en
met elkaar kunnen communiceren in een en dezelfde ruimte. RKSV Meterik krijgt ook opberg- en
kleedruimten in de sporthal en zal samen met VC Trivia het horecagedeelte gaan beheren.
De opleverdatum van de sporthal staat nu gepland op 31 mei 2023.
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Pleinconcert

Maandag 18 juli was de laatste repetitie van Meriko Vocaal voor de zomervakantie.
Als vanouds werd deze ingevuld met een concert voor de liefhebbers.
De planning was om ons op te stellen voor het MFC aan de Sint Jansstraat. Dit plan werd ’s middags nog
bijgesteld. Aan de voorkant zouden we om 18.30 uur volop in de zon staan en bij de zomerse
temperaturen was dit geen goed plan. Daarom werd de schaduw opgezocht achter het MFC, in de
speeltuin, waar het koor en het combo zich opstelden.
Een 50-tal mensen trotseerden de warmte en wisten een zitplaats te bemachtigen in de schaduw.
Ook werd het publiek betrokken bij de volgorde van de te zingen nummers.
Na een luchtig repertoire werd lachend afgesloten met ´Tranen gelachen´.

Als afsluiting werd iedereen een fijne vakantie gewenst en gingen de leden van Meriko Vocaal met de fiets
richting ‘De Witte Hel’.
Daar stond Laurens ons al op te wachten met de BBQ.
De keuze was weer reuze aan salades, die spontaan door de leden waren gemaakt. Toen de ergste
honger en dorst was gestild verzamelde het combo zich om de stemming te verhogen.
Activiteitencommissie: dank jullie wel voor het organiseren!
En dank je wel aan Ben, Laurens en Piet voor jullie spontane medewerking.
Maandag 1 augustus verzamelen we ons om 18.30 uur bij het MFC voor de fietstocht die door Jos en
Mien is uitgezet.
Een 40 tal aanmeldingen, dus dit wordt ook weer gezellig. Neem een veiligheidsvestje mee.
Bij slecht weer, waar het nu niet naar uitziet, wordt de fietstocht verzet naar 8 augustus.
Namens bestuur en leden van Meriko Vocaal wensen we iedereen een fijne vakantie!!

De zon stopt nooit met schijnen,
soms moet je alleen achter de wolken kijken om haar te zien

11

Taxussnoeisel meer dan welkom
Stichting Taxus Taxi gaat onvermoeibaar door in de strijd tegen kanker. Inmiddels is de taxusinzameling
van 2022 alweer een aantal weken in volle gang.

Doelstelling nog ver weg
Normaal gesproken zamelt Stichting Taxus Taxi met haar team vrijwilligers in enkele maanden circa
500.000 kilo vers taxusgroen in. Dit jaar is alles anders en hebben zij een doelstelling van 125.000 kilo
gesteld. Op het moment van schrijven is er een hoeveelheid van circa 55.000 kilo gedoneerd. Dit wil
zeggen dat de stichting in ongeveer een maand tijd nog 70.000 kilo snoeisel moet inzamelen. Dit lijkt
makkelijk haalbaar, maar dat zal in het huidige tempo toch nog een uitdaging worden.
U kunt gedurende het inzamelseizoen nog taxus aanleveren. Het aanmelden van taxussnoeisel kan via:
www.taxustaxi.nl, info@taxustaxi.nl of via 085- 489 6350.

Deelnemen zonder Taxus Taxi Tas
Dit jaar wordt niet gewerkt met uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas. Het snoeisel kan gewoon los op een
hoop gelegd worden.

Einddatum taxusinzameling
Zoals het er nu naar uitziet, zal er nog ongeveer één maand taxussnoeisel worden ingezameld. Taxus
Taxi geeft aan constant te monitoren hoeveel werkzame stof er in de naaldjes van de taxus aanwezig is.
Zij zal het dan ook melden wanneer een definitieve einddatum voor 2022 bepaald is.
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Een terugblik……
50-jarig jubileum Boerenleenbank
Deze foto werd in 1959 gemaakt door Foto Geurts (Flits Toën) bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum
van de Meterikse bank.

Staand v.l.n.r.: P.L. (Baer) Hermans kassier, P.J.H. (Jacob) Jenniskens (Gieres Jacob)) raad van toezicht,
P.M. (Mathijs) van der Sterren (Swans Ties) raad van toezicht, P.H. (Piet) Kleuskens (uit de Reining)
voormalig bestuurslid, Tiny Gerardts.
Tiny was in 1958 aangesteld als assistente van kassier Hermans. Ze was het eerste vrouwelijke
personeelslid. In die tijd was het vanzelfsprekend dat de kassier een man was en het was bijna even
vanzelfsprekend dat voor baliewerkzaamheden een vrouw werd gezocht!
Zittend: M. (Tienus) Versleijen (van het Kruuspunt) bestuur, pastoor J.M.A. Spee geestelijk adviseur, P.J.J.
(Jean) Tacken voorzitter bestuur, W.H. Janssen (de meister) raad van toezicht, P.J.W. (Sjang) Jenniskens
(Giesen Sjang) bestuur.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK
Aankomend weekend worden de Limburgse kampioenschappen dressuur gehouden te Merselo.
Op zaterdag 30 juli zullen van onze vereniging Britt en Fleur starten.
Klasse M2 Ring 1 C
18.15 uur
Fleur Hermans-van Rengs met Kacy Sollenburg
Klasse L1 Ring 2 B
15.40 uur
Britt Kleuskens met Lucas-Tetti
Britt en Fleur heel veel succes!
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen in onze kerk
Zaterdag 6 augustus, 19e zondag door het jaar, 19.00 uur
Zaterdag 20 augustus, 21e zondag door het jaar, 19.00 uur
Frans Verdellen
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
06-08: Susan Baltussen
Huub Baltussen
20-08: Margriet Hendriks
Max van Dieten

Collectant
Jeu Tacken
Jan Steeghs

Kerkbijdrage: NL36RABO 01333 03500. Dankuwel!
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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Vierdaagse 2022
Jos van Ras
voor de 14x de Vierdaagse van Nijmegen voltooid.
(40km).
Dit keer in het militair detachement van het Veteranen
Instituut.

Sjors Hegger
Mia Hegger

4 x 50 km.
4 x 30 km.

Sjors Hegger heeft maandag/dinsdagnacht de
1e route gelopen en Mia Hegger heeft zaterdag de
23e de 1e dag gelopen
“Voor ons voelde 3 dagen toch niet helemaal compleet
En echt superleuk om dit avontuur weer samen
gedaan te hebben.”
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