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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Mistsluiers in de nacht,
geven julidagen in volle pracht.
In week 26 is te Meterik 38 mm. neerslag gemeten.
Het totaal in juni is gekomen op 76 mm.
In 2011 was dat 146 mm.
Het totaal in 't eerste half jaar van 2013 is nu 333 mm.
Julidonder dat is ook geen wonder.
Tot weeres met groeten van Jos.
.

Het dagboek van Leonard Tacken uit Meterik (vervolg)

1 November. Woensdag. Allerheiligen.
Geen mensch die naar de kerk kan. Er wordt maar H. Mis gelezen bij de
Zusters achter de Kerk en het St. Antoniusgesticht en aan Hegelsom
waarvan de kerk tot nog toe is gespaard gebleven. Onze Venlosche
gasten moesten er natuurlijk ook uit. Ze waren nogal bevriend met de
Duitschers en deze hebben hun naar Grubbenvorst gebracht. Hoe het
hun verder vergaan is weten we niet.
Venlo is de laatste dagen nogeens gebombardeerd, vooral weer brug en Vleeschstraat. We
hoorden dat die granaten van Allerheiligenavond het meest in de Herstraat (Dorp) zijn
terecht gekomen.
Volgens zeggen zijn er weer drie dooden, een Nabuurs en zijn Vrouw en enen Janssen uit
Overloon. Verder is de nacht nogal rustig verlopen en zoo gaan we weer met schrik en angst
den dag op.
De Duitschers schijnen bijzonder sterk te zijn. Het wil maar niet opschieten en we zien ook
nog aankomen dat we hier ook nog een keer weg moeten en waar dan naar toe. Van Pieter
uit Heijthuizen gisteren een brief gehad. Daar leefden ze ook nog. Overigens was het daar
ook ver van gunstig.
Allerheiligendag geen bijzondere gebeurtenissen. Wel een paar keer naar den kelder moeten
vluchten. Het wegvoeren van alle denkbare artikelen houdt maar aan, daar de huizen allen
verlaten zijn. Ook de jonge menschen van hier worden gedwongen puin te gaan ruimen in
dorp van de vernielde huizen.
Eerst van het bombardement, en de laatste dagen heeft ons dorp veel geleden van de
granaten. Vele van de daar geëvacueerde menschen moesten weer op een ander. Zoo zijn
wij hier ook zeer bevreesd dat we weg moeten en dan waar naar toe en zullen alles moeten
achterlaten. Er zijn geen paarden meer om het vervoer te doen. Vandaag gaat het over de
Schadijk geweldig toe.
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Meulewiekagenda vanaf 4 juli 2013
Voor aanvullende informatie raadpleeg de Dorpsraadwebsite:
www.dorpsraadmeterik.nl

Juli:
Za 27: Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland
Augustus:
Wo 7: KBO en ZijActief, fietstocht naar Kevelaer
Seniorenkoor Zanglust opluisteren H. Mis Kevelaer
Za 10: Clubkampioenschappen PSV St. Joris
Ma 12: Meriko Vocaal
Do 15: Dorpsraadvergadering café het Hukske
Zo 25: Buitenfeest Jong Nederland
Za 31: Oudpapieractie Jong Nederland
September:
Zo 1: Zijactief: dauwtrappen en happen
Za14: Meriko Vocaal repetitiedag
Di 17: KBO: Excursie manege John Steeghs
Wo 18:Zij-Actief uitstapje
Do 19: Dorpsraadvergadering met B&W café Kleuskens
Za 28: - Oudmetaal- en papieractie Jong Nederland
- Seniorenkoor Zanglust opluisteren H. Mis Baarlo
Oktober:
Wo 2: Zij-Actief: avond over dyslexie en ADHD
Za 5: Meriko Vocaal concert Aodomnoet Kessel
Wo 9: Zij-Actief Lady’s evening
Zo 13 t/m do17: Meriko Vocaal repetitie
Di 15: KBO: Excursie Gerberakwekerij Ron Hesen
Do 17: Dorpsraadvergadering het Hukske
Vr 18: Dressuurwedstrijd paarden en pony’s
Vr 18 – zo 20: Meriko Vocaal ‘Via de Miëterik’
Za 26: Oudpapieractie Jong Nederland
Wo 30: Turkse avond Zij-Actief
November:
Di 5: KBO – Themamiddag verkeersdeskundige
Do 21: Dorpsraadvergadering café Kleuskens
December:
Do 19: - KBO – Kerstviering
- Dorpsraadvergadering het Hukske

Attentie: Geen Krèntje op donderdag 18 juli
In verband met de vakantieperiode zal er op donderdag 18 juli geen Krèntje worden bezorgd.
Houdt u hier rekening mee.
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Meterik op de 1ste plaats, SUPER!
Hopelijk blijft dat zo…stemmen dus 
Hierbij de tussenstand van het onderzoek van JongNL. Voor diegenen die het nog niet weten
krijgt de afdeling met de hoogste respons een fotoshoot aangeboden. Op dit moment is de
Top 10 als volgt:
huidige tussenstand
top
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

afdeling
Meterik
Hegelsom
Kronenberg
Grathem
Ospel
Lutterade
Melick
Melderslo
Venray
Herkenbosch

vorige tussenstanden

dd 24 juni dd 20 juni dd 17 juni dd 15 juni dd 12 juni
21,93%
1
4
3
2
21,19%
7
9
21,17%
4
3
2
5
20,22%
2
5
4
4
19,29%
3
2
6
19,10%
6
10
7
3
19,02%
5
1
1
1
15,79%
8
6
5
7
14,53%
14,20%
8
8
6

Op de website jongnl.nl wordt twee keer per week de actuele stand aangepast. Om de stand
te zien, moet u klikken op de button 'onderzoek het spel van JongNL'. U ziet daar ook de
links naar de onderzoeken.
Als u nog geen vragenlijst hebt ingevuld, doe dat dan snel! Invullen kan tot eind juli 2013.
We staan nu op de 1ste plaats en dit willen we graag zo houden. Het is een win win situatie,
wij mooie prijzen en JN Limburg ontvangt belangrijke informatie via dit onderzoek.
Dus vul de vragenlijst a.u.b. in!
Bedankt voor de moeite, Bestuur JN Meterik

Hulp gevraagd
Het gezamenlijk kamp is nog in volle gang, maar loopt bijna ten einde. Het is een leuke,
maar vermoeiende week voor de leiding en ook voor de kinderen. We zijn dan ook blij met
alle helpende handen, voor het leegmaken van de vrachtwagen aanstaande zaterdag. Vanaf
13.00 uur verwachten we de vrachtwagen met de kampspullen terug bij de blokhut. Dus
heeft u zin en tijd om even mee aan te pakken, graag, dan is de klus snel geklaard!

Bedankt
We willen graag iedereen bedanken die het kamp voor de kinderen tot een succes heeft
gemaakt. Leiding, kookstaf, nachtwacht, sponsoren, vervoerders en overige vrijwilligers.
Namens Jong NL Meterik: BEDANKT!

Hulp OPA-actie
Wij zijn dringend op zoek naar iemand die ons team van
OPA (Oud Papier Actie) wil versterken. Ben je 18 jaar of
ouder, vind je het leuk om 3x per jaar een paar uurtjes
oud papier op te halen? Meld je dan nu aan! Of vind je
het leuk om eens af en toe bij te springen? Dat kan ook,
dan zetten we je op de reservelijst.
De OPA acties zijn (bijna) altijd op de 4e zaterdag van
de maand en beginnen om 14.00 uur.
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: Monique Philipsen
tel. nr.: 3982958 of stuur een mail naar: philipsen-aqua@ziggo.nl
Alvast bedankt!
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Vakantie ’t Krentje
In week 29 (over 2 weken dus), zal er geen krentje verschijnen.
Houd hier rekening mee. Als je iets geplaatst wilt hebben voor in
week 30 zorg dan dat het volgende week erin komt te staan!

Vakantie
Wij willen iedereen een heel fijne zomervakantie toewensen.
Geniet ervan!
Hopelijk zien we jullie allemaal weer in het nieuwe JNMeterik seizoen!

Onderwerp om over te schrijven…

Verleden week liet de schrijver van dit stukje vallen dat het de laatste tijd niet meevalt om
een onderwerp te vinden om iets over te schrijven. Dat hebben diverse krukken zich goed in
hun oor geknoopt, afgelopen zondag werd met verve voor gesprekstof gezorgd. Het begon al
met een niet alledaags ritje van 130 km dat uiteindelijk zelfs ruim 140 km werd. Volgens de
Butcher is het een tactische move van El Coyote om voorzichtig in te zetten wat de afstand
betreft. Dit om niet bij voorbaat al afvallers te krijgen. De 13 die deze tocht begonnen
maakten er een mooie rit van, één lekke band gooide even roet in het eten. Zoals meestal dit
jaar stond er toch weer een redelijk stevig windje, maar er zijn krachtpatsers die dat blijkbaar
bar weinig kan schelen. Wind of niet, na afloop werd nog vol bewondering gesproken over
Mo Riis en Obelix, Twee klasbakken die de turbo erop gooiden alsof ze gangmaker waren in
een dernykoers. Freewheelend konden de sprinters zich dan ook opmaken voor de
traditionele sprint die deze keer… gewonnen werd door El Coyote.
Janucula Petrovska en Kami Kaze fietsten hun eigen rondje; ook zij moeten aan de
geschiedschrijver gedacht hebben tijdens hun ritje. Ofschoon ze maar met hun tweetjes
waren wist Kami Kaze ( what’s in a name )
het klaar te spelen om tegen het wegdek te
knallen. Natuurlijk leverde dit de
gebruikelijke schaafwonden op elleboog,
heup en bips op, maar het viel gelukkig nog
enigszins mee. Tijdens de 3de helft wilde
Kami Kaze daar echter niks van weten, hij
was zwaar gewond geraakt, het was een
bloedige toestand… en het zou hem niet
verbazen als de brandweer nog steeds de
weg aan het schoonspuiten was.

Programma:
Volgende week vertrekken we weer om 09.00 uur. Een normaal ritje van pakweg 90 km.
Misschien gaat Kami Kaze mee, moet hij wel hersteld zijn van die verschrikkelijke blessures
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Komkommerweetjes over de glastuinbouw
De opkomst van de glastuinbouw dateert uit de tijd van de Romeinen. Keizer Tiberius
(42 voor Chr. tot 37 na Chr.) liet vulkanisch glas gebruiken om zo zijn favoriete groente, de
komkommer, het hele jaar door te kunnen eten. In de zomer werden de planten in verrijdbare
bakken naar buiten gereden. In de winter stonden ze in schuren waarbij gebruik gemaakt
werd van spiegelsteen en vulkanisch glas.
Vanaf 1878 kwam het plat glas in zwang, meestal waren dit afgedankte ramen van
herenhuizen. In kweekbakken met plat glas werden alle soorten groente geteeld. Van
bloemkool tot komkommers.

In augustus 1982 werd een
van de grootste
tuinbouwbedrijven van
Nederland gebouwd: in
Meterik werd voor Van de
Bekerom maar liefst vier
hectare kas gebouwd door
Maurice Kassenbouw. (bron:
www.kassenbouw.com)

HELP !!!!
Afgelopen woensdag 25 juni ben ik tussen 20.15 uur en 21.00 uur mijn mobiele telefoon
verloren op de weg van kerk, Crommentuijnstraat, Speulhofsbaan, Campagneweg.
Wie heeft deze misschien gevonden, graag bellen naar 077-3986617

Een vink in een auto bij Vorden,
Kon nauw’lijks wat zien op de borden.
En toch zei ze vrij,
“k ben blij dat ik rij,
en geen blinde vink ben geworden”
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PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS
METERIK

Afgelopen weekend was de 4de en laatste selectiewedstrijd voor paarden te Horst.
Uitslagen
Klasse Z1: Tamara Fitten met Tiranda 3de prijs; Nicole van Berlo met Arno Burga 5de prijs.
Tamara en Nicole proficiat!
Op zaterdag was er te Vlietland een SGW wedstrijd voor paarden en pony’s.
Uitslagen
Klasse M pony’s: Judith Smedts met Nobles 6de prijs
Judith proficiat!
Agenda
10
Augustus
10
Augustus
11
Augustus
17
Augustus
18
Augustus

Clubkampioenschappen
Limburgse kampioenschappen paarden springen te Bocholtz
Limburgse kampioenschappen pony’s springen te Bocholtz
Limburgse kampioenschappen pony’s dressuur te Heel
Limburgse kampioenschappen paarden te Heel

CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn de pijlers waar een vereniging op draait! Bent u al vrijwilliger bij een
vereniging of wilt u vrijwilliger worden en heeft u ondersteuning nodig om uw
werkzaamheden (nog beter) uit te voeren?
Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray en Synthese, Servicepunt Jong&Oud Horst
bieden hier ondersteuning in. Ondersteuning in de zin van wet- en regelgeving, advies hoe
om te gaan met vrijwilligers of aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Komend najaar
zijn er nog diverse cursussen en workshops voor vrijwilligers, gratis of tegen een kleine
vergoeding.

BHV (Bedrijfshulpverlening) basis en herhaling waarin EHBO, levensreddend handelen,
brandveiligheid en ontruiming worden behandeld.

IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) voor vrijwilligers die binnen hun vereniging
bardiensten draaien.
Eenzaamheid signaleren waarin je als vrijwilliger leert hoe je in gesprek kunt gaan met
mensen met eenzaamheidsgevoelens.
Train de trainer, omgaan met normen en waarden bij kinderen en ouders voor
(sport)vrijwilligers.
Hebt u interesse in het volgen van bovenstaande cursus(sen) meld u dan aan via
www.synthese.nl/cursussen-activiteiten
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Ald neejs: Oplichterijen in Limburg
De politie-autoriteiten van het Noord-Limburgsche plaatsje Sevenum zijn tot de ontdekking
gekomen, dat in die plaats alsook in de in den omtrek gelegen Noord-Limburgsche plaatsjes
Horst en Meterik een oplichter aan het werk is geweest, die daar talrijke slachtoffers heeft
gevonden en de bewoners voor eenige duizenden guldens heeft weten op te lichten.
De oplichter was gekleed als een geestelijke, bezocht de goedgeloovige bevolking van de
streek en wist deze, dank zij zijn welbespraaktheid te bewegen hem gelden ter hand te
stellen voor het lezen van heilige missen. De politie stelt een onderzoek in, waarbij zij echter
tot dusverre nog geen resultaat heeft weten te bereiken.
~gelezen in het Algemeen Handelsblad van 14 november 1934

Geslaagd
Aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen slaagde Sjuul Hegger
voor de opleiding Biochemie met als specialisatie micro-biologie.

Fietsestafette dinsdag 9 juli

We vertrekken om 11.00 uur in Meterik bij de kerk waar we een rugzakje krijgen met
frisdrank en een kleine versnapering voor onderweg. Om 12.30 uur is de 1e tussenstop waar
de mogelijkheid is om een zelf meegenomen broodje te eten; ook is er de mogelijkheid om er
iets te bestellen. Om 14.45 uur hebben we de 2e tussenstop waar we dan een kop koffie met
vlaai nemen om even bij te komen en gezellig bij elkaar te zijn. Hierna vervolgen we onze
weg om om 17.00 uur weer terug te zijn in Meterik.
Het bestuur van K.B.O. Meterik heeft voor deze fietsdag mooi weer besteld met ± 22 graden
en veel plezier.

KIENEN
Maandag 8 juli gaan we weer kienen in ‘De Meulewiek’ met 40 mooie prijzen. Voor € 5,00
kun je dan een hele middag spanning en plezier hebben en een of meerdere prijzen winnen.
De aanvang is 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.
Het gezegde is dan ook: “wie niet waagt, wie niet wint”.
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Meterikse namen en bijnamen
In de afgelopen maanden hebben we, met hulp van onze lezers, Meterikse bijnamen
verzameld. We realiseren ons dat de lijst niet compleet is en dat er zeker nog fouten en
schrijffouten in zullen zitten, maar vooralsnog is onderstaande lijst het resultaat van ons
gezamenlijk denk- en zoekwerk. Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Denkt u bij het zien van de namenlijst een aanvulling of correctie te
kunnen geven, laat het ons dan weten! dorpskrantmeterik@gmail.com
Veel namen zijn gerelateerd aan een beroep of aan de ligging van het huis/de boerderij.
Komende tijd willen we graag de uitdaging aan gaan om over zoveel mogelijk namen meer
informatie te verzamelen. Daarbij denken we o.a. aan:

-

Wanneer is de naam mogelijk ontstaan
Waarin vindt de naam waarschijnlijk zijn oorsprong
Hoe was/waren de familie/families samengesteld
Informatie m.b.t. beroep
Informatie m.b.t. het huis/de boerderij; de ligging, het oude huisnummer etc.
Wonen er in Meterik nog mensen die rechtstreeks afstammen/die deze
bijnaam dragen
Verdere relevante informatie
Foto’s van huis/boerderij en/of bewoner

Van enkele lezers ontvingen we al informatie over bijnamen, waarvoor
onze hartelijke dank. Binnenkort leest u hier meer over.

We vragen iedereen: heeft u informatie over een of meerdere namen
uit onderstaande lijst? Wij zouden die heel graag ontvangen!
Mail naar dorpskrantmeterik@gmail.com of, als u dat lastig vindt, bel 077 3983812.

Meterikse namen en bijnamen
Bijnaam

Eigenlijke naam

D’n Alden Bekker
Almen Toën
Annekes Grad
Batsen Ties
Bekker Jac
Boëmen Piet
Bos Lowie
Bosmus Jac

Tacken
Janssen
Verhaegh
Baetsen
Litjens
Smedts
Hesen
Cuppen (woonde op de Meterikseweg, het eerste huis
van Horst, maar was sterk Meteriks georiënteerd)
Hesen
Wijnands
Droessen
Craenmehr
Houben
Janssen
Driessen
Kessels
Janssen

Bótter Tien
Britse Neer
Campers Toën
Cramers Witte
Crommentoëns Hândrie
D’n Doëjegraever
Doëre Jeu
Drabbels Frenske
Van Drunes Wullem
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Flap-öer
Fleuren Driek
Franken Driek
Franken Hen
Giesen Sjang
Gieres Jaap
Giertjes Bernard
Gritje; Piet van Gritje
Gritjes Frenske
Gurs Grad
Haks Petrannus
Hannes ziene Lei
Haskes Frits, Haskes Joek
Helmus Tant
Hennen Jan
Hoaf Sjang
Hombergs Sjengske
Hosters Driekus
Jaans Hannus
Jans Ben
Jans Pier
Jochemen Tinus (werd ook
Bótter Tiën of Tinus genoemd)
Joécheme Sjang (uitspraak??)
De kapper
Kelders Ben
Kersewiefke
Kesmaers Frans
Klas zienen Tun, Klassen Tun
Klasse Lowie en Nuurke
Knollen Sjeng
Koernoel
Koewen Jan
Krets Grad
Kogels Thei
Kopere Piet
De Köster, die van de Köster
Kuëb zien Toëntje
Kuuëbe Jac
Latte Jaan, Latte Betje
Lindre Wullem
Litjes Koëbus
Martes Lodje
Masse Grad
Maurice Jac
De meister (die van de
meister)
Mette Jac
De melkboor
Miëlders Lotje
Minten Bert
De Mulder
Mulders Jan
Natjes Lei

Jenniskens
Jenniskens
Muysers
Schuurmans
Jenniskens
Jenniskens
Tacken
Tacken
Klaassen
Bouten
Litjens
Keijsers
Van Rens
Verheijen (of Peters??)
Jenniiskens
Verstappen
Lemmen
Drabbels
Driessen
Driessen
Keysers
Hesen
Zanders
Hermans
Jenneskens
Van Heugten
Arts
Baltussen
Baltussen (waren de ouders van Tun)
Jacobs
Janssen
Jenniskens
Hermans
Janssen
Bouwman
Hermans
Toon Driessen
Verhaegh
Daniëls
Baltussen
Lemmen
Tacken
Zanders
Janssen
Janssen
Haegens
Baltussen
Keysers
Van Rens
Hermans
Hermans
Baltussen
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Nellie; die van Nellie
Oaliemeules Mart
Oalieslaegers Frans
Pas An
Paukes Reng
Pieten Tiën
Poels Teng
Riekels Sjengske
Schans Piet
Schans Wullem
De scheelder
Schoesters Gontje
Schoester zien Gierke
Schreurs Grad (werd ook
Fleuren Grad genoemd)
Seejen Ties
Slitjens Ben
Smitten Jeu
Sneejer ziene Sjeng
Speules Piet
Stopkes Wullem
Tacke Put
Taelver Bert
Thei Kernoel
Tieskes Wiel
Trannie ziene Jeu
Theuwese Frans
Verheyen Sjang
Voesten Sef
Vranken Jeu
Vurvers Sef
Waevers Piet
Wiene Jèr
Wienen Hândrie
Wullemkes Hândrie
Zwâns Ties

Van Rens
Smulders
Verheijen
Litjens
Kellenaers
Van Rengs
Peeters
Geurts
Smits (woonde in de Afhang maar was sterk Meteriks
georiënteerd)
Smulders
Janssen
Wijers
Hermans
Jenniskens
Smedts
Geurts
Van den Munckhof
Smulders
Tacken
Mooren
Houben
Jacobs
Janssen
Bos
Van den Heuvel
Geurts
Vervoort
Van de Beuken
Tacken
Janssen
Smits
Peters
Keysers
Steeghs
Van der Sterren

Een eendagsvlieg uit de Vogezen
zat in zijn memoires te lezen..
Hij schrok toen hij zag
‘t is nog maar kort dag.
Een weekdier, dat wil ik graag wezen.
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