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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Sneeuw in april is geen nood,  
maar bij zware nachtvorst gaat er meer dood. 

 
In week 13 is er geen neerslag in Meterik gevallen. 
Het totaal voor maart blijft 64 mm. 

 
Dauwdruppels, 
Spiegeling van een lentemorgen 
Zonder kommer zonder zorgen 
Flikkering en schittering 
In de vroege morgenschemering 

 
 
 Tot weeres met groeten van Jos 
 
 

 

 

 

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, Mischa Vissers,  

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 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
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 vanaf 2 april 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

April 

Za 25: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
   

Mei 

Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Juni 

Za 27: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
 

Attentie:  

’t Krèntje neemt elke week de Meulewiekagenda over van de site van de Dorpsraad. 

Gezien de opeenvolgende regeringsmaatregelen hebben we gemeend voorlopig 

alleen die items op te nemen, welke met een redelijke zekerheid doorgaan.  

We vragen de gebruikers van de Meulewiekagenda de site aan te passen naar de 

huidige richtlijnen van de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral nu hebben we elkaar nodig 
 
I.v.m. het corona virus heeft de overheid maatregelen genomen waar we momenteel allemaal mee te 
maken krijgen. 
Consequenties zijn onder andere dat afgeraden wordt om veel contact met elkaar te zoeken en zoveel 
mogelijk thuis te blijven, waardoor mensen elkaar minder zien en dit kan tot sociaal isolement leiden, ook 
in Meterik. 
Dit moeten we zien te voorkomen! 
In deze lastige tijd is het toch belangrijk dat we voor elkaar blijven zorgen, zeker als buurman of buurvrouw 
al op leeftijd is en zich wat slechter alleen kan redden. 
 
Een oogje in het zeil  houden kan dan geen kwaad, een telefoontje of een kaartje in de brievenbus kan al 
een manier zijn om er voor de ander te zijn zonder persoonlijk met elkaar in contact te komen. 
 
Loopt U ergens tegenaan of zit U ergens mee, neem dan contact met ons op. 
U kunt altijd een beroep op ons doen, bijvoorbeeld als U boodschappen nodig heeft, een gewoon boek of 
grootletter boek wilt lenen, er medicijnen gehaald moeten worden of U gewoon een luisterend oor nodig 
heeft, kunnen wij telefonisch contact met U opnemen. 
 
Dus schroom niet om ons te bellen, wij luisteren naar uw vraag en proberen U verder te helpen. 
Samen staan we sterk! 
 
De dorpsverbinders 
Ria Bouten, Carli Peeters en Hennie Jacobs    Tel: 06-3823 0621 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Beste inwoners/sters van Meterik 
 
 
 

Dit keer was de oud papier actie anders dan anders.  
De kraakwagen stond op het parkeerterrein van de 
voetbalclub en iedereen mocht zijn papier zelf in de 
wagen gooien. 
Fantastisch om te zien dat zo velen de moeite hebben 
genomen om dit te doen. Enkelen kwamen zelfs te voet, 
de kruiwagen vol met dozen oud papier. 
Iedereen bleef netjes op zijn beurt wachten (zie 
voorpagina) en hield bij de kraakwagen voldoende 
afstand. 
Dankjewel ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De auto’s stonden op de Speulhofsbaan in de file.  
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Wij blijven ‘t Krèntje maken!  
 
 

We zijn ons er van bewust dat we de komende weken waarschijnlijk weinig kopij binnen krijgen en dat ’t 
Krèntje komende weken een dun krantje zal zijn.  
De redactie van ’t Krèntje heeft besloten op maandagavond ’t Krèntje te blijven maken; we werken hier 
thuis aan achter de computer, sturen het digitaal naar elkaar door en overleggen zo nodig via de mail of de 
telefoon. We sturen het digitaal naar de drukker dus fysiek contact is niet nodig. 
 

Blijft de drukker ’t Krèntje drukken? 
Blijft de drukkerij open of ziet de drukker zich genoodzaakt om te sluiten?  
Blijft het verantwoord dat onze bezorgers ’t Krèntje rond brengen? 
Dat zijn vragen die we nu niet kunnen beantwoorden maar waar we wel over na denken. 
 

Daarom hebben we het volgende besloten: 
Zolang de drukker ’t Krèntje blijft drukken en onze bezorgers ’t Krèntje kunnen bezorgen verandert er niets 
en krijgt u elke donderdag ’t Krèntje in de brievenbus. 

Zodra dat niet meer het geval is, bestaat de mogelijkheid dat u als abonnee van ’t 

Krèntje dit digitaal kunt ontvangen.  

 

Hoe gaan we dat doen? 

Als het krantje niet meer gedrukt en/of bezorgd kan worden kunnen we u dat niet laten weten (er verschijnt 
immers geen Krèntje!!) 
Als in de komende weken blijkt dat u op donderdag om 19.00 uur géén Krèntje hebt ontvangen dan kunt u 
(of iemand anders namens u) een mail sturen naar 
dorpskrantmeterik@gmail.com. 
 
In deze mail zet u: 

- uw naam en adres 
- het mailadres waar we ’t Krèntje naar toe kunnen sturen 

U ontvangt dan vanaf dat moment, zolang als dat nodig is, ’t Krèntje digitaal.  
U kunt het dan lezen vanaf het scherm of ’t Krèntje uit printen (of uit laten printen!). 
 
U kunt ons ook mailen als er door de overheid, per direct, maatregelen worden afgekondigd die het 
drukken of bezorgen van ’t Krèntje verbieden; in dat geval hoeft u niet te wachten tot donderdag 
maar mailt u ons zo spoedig mogelijk, zodat wij ruimer tijd hebben om e.e.a. te organiseren. 
 
We hopen hiermee, zolang als dat nodig is, onze lezers tegemoet te komen. 
Voor de digitale abonnees verandert er uiteraard niets; zij blijven ’t Krèntje gewoon op donderdag 
ontvangen. 
De redactie. 
 
 

 
 

Aan alle kinderen van Meterik 
 
 
 
 

Wat zou het fijn zijn als de kinderen (indien niemand in gezin/familie ziek is), een mooie tekening of 
knutselwerkje voor de ouderen in de buurt zouden maken.   
   
Zo helpen we elkaar deze moeilijke periode mooier te maken. 
 

 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Interview Jeu Billekens      
Oost-Indië-ganger – deel 5 
  

 
 
Jeu is niet meer bezig met de oorlog. “In iedere oorlog gebeuren dingen die niet moeten 
gebeuren”.  
 
Daarna werd er nog 2 keer een reünie georganiseerd, een in Spaubeek waar een medesoldaat 
een restaurant had, en een op 27 mei 1990 in Roermond, de dag dat de IRA er een aanslag 
pleegde op het marktplein.  
 
Ook kreeg Jeu een oproep om 12 dagen naar de Harskamp te komen voor herhaling, maar  
Dr. Droessens heeft er voor gezorgd dat Jeu daar niet naar toe hoefde. 
 
De jongens van 1925 moesten in dienst maar de jongeren doken onder. Soms werd er een razzia 
gehouden om zoveel mogelijk jongens van die leeftijd op te pakken, zodat die in Duitsland 
moesten gaan werken 
 
Of er liefdes zijn ontstaan in de Oost-Indië periode weet Jeu niet, ook heeft Jeu geen 
dagboek/agenda in deze periode bijgehouden. 
 
Jeu vertelt dat de media toen niet zo ver waren als nu. “Alles werd per brief gedaan, waardoor 
sommige activiteiten nu anders gedaan zouden worden als in het verleden. We wisten toen niet 
beter”, aldus Jeu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis op de St 
Jansstraat 17a in Meterik 
waar Jeu Billekens nu 
woont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij bedanken Jeu heel hartelijk voor zijn bereidheid om ons te vertellen over deze ingrijpende periode in 
zijn leven.  
 
Er waren meer Meterikse mannen die na de oorlog naar Indië zijn geweest. Als iemand hier informatie of 
foto’s over heeft zouden we het heel fijn vinden als u dat met ons wilt delen. 
Neem contact op met een van de leden van Heemkunde Meterik of mail naar info@heemkundemeterik.nl.  
 
Alvast bedankt. 

 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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De scholen zijn gesloten: ook basisschool  

Onder de Wieken 
 

 
Zondag 15 maart werd aangekondigd dat alle scholen in Nederland zeker tot 6 april dicht zouden gaan. 
Een heel vreemde situatie: geen school en toch geen vakantie. Natuurlijk was er al over nagedacht, maar 
de realiteit was wel even schokkend. De kinderen thuis en nu?  
 
Al heel snel waren er allerlei plannen klaar, mede ondersteund door Dynamiek Scholengroep. De kinderen 
kregen een weektaak via ISY, ons ouderinformatiesysteem en we zorgden dat alle spullen voor de 
kinderen klaarlagen, zodat ze thuis aan de slag konden. De kinderen mochten zelfs hun chromebook 
(soort van laptop) lenen, waar ze normaal gesproken alleen op school mee werken. 
De kinderen mochten in groepen hun spullen op komen halen op woensdag 18 maart. In groepen, op 
achternaam en met een kwartier tijd tussen de groepen, zodat ze elkaar zo weinig mogelijk tegenkwamen 
en het gevaar op besmetting zo klein mogelijk was. 
 
Het is wel even wennen: thuis werken en dan ook nog serieus aan de slag gaan. Ouders die naast hun 
werk ook nog schoolwerk moeten begeleiden. Maar het lukt! Elke dag is de mogelijkheid om contact op te 
nemen met de leerkracht en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Het is ook wennen dat je niet met z’n 
allen buiten mag spelen. Te veel kinderen bij elkaar is natuurlijk niet goed in deze tijd. 
 
Toen we een week later op maandag de spullen weer op lieten halen, was het al bijna ‘gewoon’.   
Maar dat bleek ook meteen de laatste keer dat we dit op deze manier hebben kunnen doen. Er kwam een 
contactverbod. Op school zijn we op zoek gegaan naar een manier waarop we met de kinderen in contact 
kunnen komen en ze tegelijkertijd zien. Ook de juffen en meesters leren veel in deze tijd! 
 

En nu… 

We weten nog niet tot hoelang de scholen gesloten blijven, maar verwachten niet dat ze na 6 april weer 
open zullen zijn. Sommige leerkrachten brengen de spullen die de kinderen nodig hebben rond, voor 
anderen is al het werk en overleg digitaal. De juffen en meesters overleggen met elkaar via videobellen via 
Teams, ook dat is nieuw!  
Route8 voor groep 8 gaat niet door. De eerste keer geen CITO-toets voor de kinderen van groep 8. Geen 
Koningsspelen. Geen verkeersexamen voor groep 7 en 8. Niet meteen na je vierde verjaardag naar 
school.   
 
Wat zullen we blij zijn als alles weer ‘normaal’ is. We elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten in onze 
school. Maar eerst moeten we er met z’n allen voor zorgen dat we gezond blijven.  
Dat wensen we jullie allemaal toe! 
Team Onder de Wieken 

 
Thema zwembad – Lego (Onderbouw)  Tekening ’t ex kofschip (Bovenbouw) 
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“Tring tring”, dn Tillefoon. Ut ôpperhoofd van ’t Krèntje: “Kun jij ervoor zorgen dat er ongeveer wekelijks 
een stukje over de voortgang van het MFC in ’t Krèntje komt te staan?” Door de bekende oorzaak is het 
momenteel komkommertijd en de komkommers zijn erg dun in deze tijd en ’t Krèntje moet toch gevuld 
worden met interessante tekst. (En daan belde geej meej ……? ) “En trouwens, de aankomende periode 
komen er toch geen stukjes van de Barkrukken, dus jij hebt ruimte”.  
 
Tja, daan hedde gen keus. Dus ik appe met ut ôpperhoof van de dagelijkse operationele gang van zaken 
rôndum de zaal: dn Hiër Wiel T. te M. “Wiel, waat hedde geej de afgeloëpe 2 waeke allemaol gesloopt in 
de zaal en hedde dr ok waat schonne fotoos vaa?” De fotoos kwaome ut iërst, daorna de  5 appjes:  
 
- Ga nog iets schrijven maar dat duurt effe 
 
- Aanvang slopen 9 maart wegens sluiting horeca. 
De eerste week opruimen foyer en plafonds 
verwijderd door Theo en ik. Horeca gedeelte in de 
zaal gemaakt in de 2e week. Theo afwezig 
wegens omstandigheden. Alleen verder gegaan 
met slopen. Toiletten e.d. eraf gehaald. Nog effe 
een nat voetje gehaald nadat toiletpotten 
verwijderd waren. Reservoir was nog vol en trok 

door en helaas ik stond verkeerd.      .  Mart heeft 

elektra verwijderd. Komende zaterdag worden de 
muren gesloopt. Dan zien we echt hoe groot de 
ruimte is. 
 
- Tap staat nu los. was gelijmd. Spieën onder 
geslagen en los gesneden. 
 
- Alarm is verwijderd dus geen toegang meer aan 
de St Jansstraat. Ingang is nu Speulhofsbaan met 
werkend alarm. 
 
- Meer weet ik op dit moment niet te melden 

Vreej vertaalt ut volgende: daor de 
verplichte sloëting vaan alle horeca 
vele dr bijna alle activiteite weg en 
durrum ôk ut ganse verdeenmodel 
van de zaal. Daan kôste net zô good 
metiën beginne mit ut sloope daan te 
wachte tot de geplende 6 april.  

De bende vaan 3 slaog aan ut werk: 
Mart is kundig mit de elektrisiteit, Wiel 
ietskes  minder mit ut loëtgieterswerk 
(of ut logisch naodenke....) en Theo is 
vaan alle mêrte thoës.  

Resultaat: dr is al flink aangepâkt in ut 
gebouw en ge môt iërst daor de 
rotzooj hin alveurens ut wir moëj kaan 
waere. 
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“Tring tring”, dn Tillefoon. Chiel, ut oëtvoerend ôpperhoofd vaan de verbouwingsclub: “Eej, luuster ens, 
geej het ow opgegaeve veur te werke in de zaal. Volgende waek zaoterdaag gaon we flink blutse en 
hedde daan tiëd um te kôme helpe, zulle we zegge um 8 oor?”  
 
Ik dôch: “ohhoh, daat is aan de vroege kant veur 
unne vreeje zaoterdaag”, dus ik: “ut liekt waal unne 
normale werkdaag op de bouw”. “Daat is waor ok” 
zaet Chiel “geej ziet toch dn ierste dae ik bel, we 
make dr half âch vaan, daat daon we de res vaan de 
werkwaek ok.  
 
We blutse tot de middaag en daornao kriege we 
(vaan Theo?) waat lekkers ovver dn tand. Allemaol 
aan lange taffels zoëdaat we anderhalve maeter oët 
elkaar kenne zitte en mekaar neet onderspette met 
praote mit volle mond”.  
  
Dus de volgende waek wellicht un klein verslaag 
vaan hoe ut unne pennelikker vergiët met unne 
dikke  blûtshamer.      
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PAARDENSPORTVERENIGING St. JORIS METERIK 
 
 
 

Potgrondactie 2020 vervalt. 
  
Nadat we de potgrondactie eerder al hadden verplaatst i.v.m. alle problematiek m.b.t. het coronavirus, 
hebben wij, gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet, helaas moeten besluiten om dit jaar 
géén potgrondactie te houden. 
 
We hopen dat we in 2021 de draad weer op kunnen pakken en u weer kunnen voorzien van potgrond. 
Wij vertrouwen op uw begrip. 
 
Alvast bedankt, namens Ruiterclub St. Joris. 
 
 

 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën  
 
SCHRAWWE 
 
Schrawwe  [Ned.:] zachtjes huilen; [verl.t.] ik schrawde; [volt.verl.t.:] ik hèb geschrawd 
 
’t Kiendje blééf má schrawwe, ’t waas hártverscheurend… dus góng mooder toch má’s na ’t weegske 
kiêke. ’t Babyke laog óp ur buukske, mèt en ermke ónder ’t liefke en 
kós zich né miër umdraeje. Doew dát verhôlpe waas, waas ’t geliêk stil. 
Ok béj valpertéje, zich erges á stoëte af ás e kiendje zich geknepen 
haet, begint ’t te schrawwe… Wuurdt ’t giftig, bevubbeld ás ’t ziene 
zeen né krieg, dá verândert ’t schrawwe im bäöke. Groëte meense 
schrawwen ok, vuraal ás ze verdreet hèbbe, zoëás béj e stêrfgevâl 
inne femilie. Af van emotie, bevubbeld ás enne film ur zoë ‘te pakken 
haet’ dát ze ’t né miër druëg kónnen hâlde. 

 
 

 
    Kom jij ook een palmtakje halen?  
 
Palmpasen (5 april) is de laatste zondag van de vasten en 
de eerste dag van de Goede Week. Hierin herdenken 
gelovigen de intocht van Jezus in Jeruzalem, zijn lijden aan 
het kruis en zijn verrijzenis met Pasen. Als held 
binnengehaald, werd Hij toegejuicht met palmtakken.  
 

Palmtakken staan dan ook al eeuwenlang symbool voor hoop op een betere toekomst. In het verleden 
werd het palmtakje gestoken aan het beeld van de gekruisigde Jezus, dat in de kamer of de keuken hing. 
Bij gevaar werd ermee gezegend. In Noord-Europa is het palmtakje vervangen door die van een Buxus. 
In de katholieke kerk is het gebruik de palmtakjes te zegenen in de H. Mis van Palmpasen. De gelovigen 
nemen na de H. Mis een of meerdere takjes mee naar huis. 
 
Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. Maar wij bieden wel de gelegenheid om een palmtakje af 
te halen. Dat kan van 13.30 – 15.00 uur  bij de kerk in Meterik. De palmtakjes worden ’s morgens 
gezegend in Horst. De palmtakjes zitten in een mand, die bij de hoofddeur staat van het kerkgebouw. 
Denk bij het pakken wel aan de 1,5 meter afstand.  
 
Neem het takje mee als teken van hoop, dat er na duisternis (zeker voor degenen die in het ziekenhuis en 
IC terechtkomen) het licht weer doorbreekt. 
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Kruiswoordpuzzel 

Deze kruiswoordpuzzel is gemaakt door Levi van Rengs (10 jaar). 

Wie kan en wil er een kruiswoordpuzzel maken die we volgende week in het krantje kunnen plaatsen. Kijk 
op https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/ en ga het gewoon proberen.  

 

Wie durft! 
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Horizontaal       Verticaal 
 2. Meterikse woestijn 1. Zorgt er voor dat de wieken draaien 
 7. Naam van Meterikse pastoor 3. Daar wordt brood gebakken 
 8. .......... bossen 4. Onderdeel van molen 
 10. Worden besproeid bij nachtvorst 5. Lagen vroeger aan de Dr. Droesenweg 
 11. Een beroep 6. Dorp dat grenst aan Meterik 
 14. Straatnaam in Meterik 9. Naam van toneelvereniging 
 15. Was dit jaar prins van Meterik 11. Gebouw dat wordt verbouwd 
 16. Naam van sportpark in Meterik 12. Limburgs voor Meterik 
 17. De Sint ..... Evangelistkerk 13. Onder de Wieken is een ……. 

https://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken/


 

12 

Terugblik……… 
 
 

 
Vandaag starten we een nieuwe rubriek: Terugblik…....  
In deze rubriek plaatsen we een foto van een gebouw,  persoon, voorwerp, voertuig, landschap enz,; 
kortom iets uit het Meterikse verleden.  
 

Bert van Rengs (geb. 23-05-1904) hield 
van muziek en spaarde geld bij elkaar 
omdat hij graag een accordeon wilde 
kopen.  
 
Toen hij het geld bij elkaar had fietste Bert 
naar Arnhem waar hij de felbegeerde 
trekharmonica kocht.  
 
Blij en vol trots fietste hij terug naar Meterik. 
 
Maar het plezier was van korte duur, want 
de volgende dag werd hij bij pastoor 
Notermans op het matje geroepen. Die had 
gehoord dat Bert een trekharmonica had 
gekocht en dat kon volgens pastoor niet 
door de beugel: een nette jongen moest 
hard werken en braaf zijn! 
 
Tot zijn verbijstering nam pastoor de 
trekharmonica af en Bert ging zwaar 
teleurgesteld naar huis, maar in die tijd was 
pastoors wil wet en Bert had geen 
weerwoord. 
 
Bert liet zich echter niet uit het veld slaan en 
begon in het geheim opnieuw te sparen. 
Toen hij weer genoeg geld bij elkaar had 
ging hij met de fiets naar het Duitse 
Herzogenrath (bij Kerkrade) waar hij zich 
een nieuwe trekharmonica kocht. 
 
Vastbesloten om die niet meer af te laten 
pakken ging hij er mee naar huis. Hij leerde 
zichzelf het instrument bespelen en trad 
weleens op bij bruiloften en feesten. Het 
loon was een rijksdaalder en een handvol 
sigaren! 

 
 
Tegenwoordig hebben we andere middelen van vervoer maar vroeger was, als je ergens wilde komen, de 
fiets het aangewezen vervoermiddel. (niet te vergelijken met de (elektrische) fiets van nu!!)  
 
Op 10 augustus 1925 trok er een noodweer van zuidwest naar noordoost over Brabant, via Nijmegen en 
de Achterhoek naar Twente en uiteindelijk naar Duitsland.  
 
De stormramp kreeg de naam ‘cycloon van Borculo’ omdat  Borculo het zwaarst werd getroffen. Er vielen 
in totaal 4 doden en 80 gewonden.  
 
Bert fietste, samen met enkele anderen, op een zondag naar Borculo om daar met eigen ogen te zien 
welke schade de storm had aangericht, om daarna weer terug naar Meterik te fietsen!  
(Afstand Meterik – Borculo 95 km) 
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Fruit beschermen tegen nachtvorst 
 
Wanneer in het voorjaar de temperatuur in de nachten daalt tot onder het vriespunt en fruitbomen in de 
knop staan, beschermen de fruittelers hun gewassen.  
 

Dit gebeurde begin deze week ook bij 
fruitbedrijf Jenniskens, waar de appel- 
en perenbomen werden besproeid met 
water. Van Sjaak en Nel ontvingen we 
deze mooie foto’s.   
  
Het beschermen van de knoppen 
gebeurt meestal met behulp van water. 
Door tijdens de vorst de bomen te 
besproeien ontstaat een ijslaagje om 
de jonge knoppen. Het ijs werkt 
beschermend tegen de vorst en 
functioneert als een soort jasje dat om 
de knop komt te zitten. 
Er wordt water op de knoppen 
gesproeid, het water bevriest door de 
vorst en hierdoor komt er warmte vrij. 
De knop koelt daardoor nauwelijks af 
en blijft rond 0 graden.  

Dit is een temperatuur die het knopje prima kan verdragen. Door het ijslaagje zal de knop niet verder meer 
afkoelen en werkt het ijslaagje als een jasje. 
 
Een maatregel die de fruittelers vaak in 
combinatie met de andere maatregelen nemen 
is het gras in de boomgaard zo kort mogelijk te 
maaien. Hierdoor kan de warmte in de grond 
makkelijker opstijgen. Dat de bodem koud 
wordt is niet erg, het gaat er om dat de 
luchtlaag grofweg tussen 70 en 100 cm op 
temperatuur blijft. Daar bevinden zich de 
meeste knoppen. 
 
Niet altijd is beregenen de beste optie. Bij 
sommige fruitsoorten zoals kersen  
wordt niet met water gewerkt maar worden 
vuurpotten aangestoken om de temperatuur 
hoog te houden.  

 
Kersenbomen zijn erg gevoelig voor schimmels en dat 
wordt door water versterkt.  
 
De vuurpotten worden tussen de bomen geplaatst 
waardoor de temperatuur hoog genoeg blijft en de 
knoppen geen schade oplopen.  
 
Het was voor Sjaak en Nel Jenniskens hard werken om 
alle potten brandend te houden, van nachtrust komt dan 
weinig terecht.  
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 
 
 

 
 

Mededeling i.v.m. coronavirus. 

Op verzoek van de bisschoppenconferentie in Nederland werden alle parochies verzocht om in het 
weekend GEEN missen te doen. 
Intussen is besloten om tot en met 1 juni geen liturgische vieringen te doen. Ook niet in de Goede Week,  
niet met Pasen en ook niet met Pinksteren!  
 
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is. 
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.  

 

Op vrijdag 3 en vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) is er in de middag van 15.00 tot 15.30 uur 

gelegenheid om een kaarsje aan te steken.  
 

Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag: 

Geen H. Mis in Meterik.  

 

Zondag 5 april, Palmzondag 

In de ochtend worden er in het atrium van de Lambertuskerk in Horst palmtakjes gewijd, ook voor Meterik.  
Vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur is er iemand in/bij de kerk aanwezig en kunt u gewijde palmtakjes afhalen 
en als u wilt ook een kaarsje aansteken. 
 

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, 15.00 uur tot 15.30 uur. 

Gelegenheid tot aansteken van een kaarsje 
 

Zaterdag 11 april: ontsteken en zegening van de paaskaars in de Lambertuskerk in Horst. Er is van 

iedere parochie één vertegenwoordiger aanwezig. Het licht van Pasen en de paaskaars zullen naar de 
parochies  worden gebracht. Dan kunnen we in ieder geval met het licht van Pasen kaarsen aansteken 
voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus en als ondersteuning van iedereen die zorg draagt 
voor zieken. Daarover meer in de volgende editie van ‘t Krèntje. 
 

Zondag 12 april en maandag 13 april:  

Vieringen in besloten kring in Horst. Er zijn vast veel vieringen live te volgen op tv of via internet. 

 

Lectoren, acolieten en collectanten: zodra er weer mis is, verloopt alles weer volgens planning. 

 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.  
Dit nummer is:  06-5540 8023  
 

Voor in de agenda: 

In Meterik zal er t.g.v. het nieuwe rooster onder voorbehoud i.v.m. coronavirus een mis zijn op:  
13-06, 27-06 en 11-07.  
(Dit zijn allemaal even weken.) 
 
In de kerk ligt een briefje met daarop alle misdatums van de cluster tot 12 december a.s. 
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Woordzoeker 
Zoek de woorden, de letters die over blijven vormen samen een zin! 
De woorden staan van boven naar beneden, van beneden naar boven, van links naar 
rechts, van rechts naar links en diagonaal.  
Veel suc6! 

 

De zin is:       _ _       _ _ _ _ _ _        _     _  _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ __ 

 
        

W B H A N D E N W A S S E N 

M IJ E D O B R E V G E I L V 

B A R S L N E N IJ C I D E M 

Z IJ A E M W A N D E L E N IJ 

P I L T T E V X I L F T E N 

N I U T R S T E V I R U S N 

M O L E N E G T A R T S E N 

A N O R O C G E I D E B F P 

H Y G I Ë N E E E N ‘T K R U 

Z O P A Z R È N L L G T U Z 

J I E M O E T E N E P A I Z 

K E E N R N E Z E L N R T E 

O M A K G A F S T A N D E L 

I N T E N S I V E C A R E V 

! E T N E L R E T S I N I M 

 

AFSTAND 

ARTSEN 

BED 

BESMETTING 

CORONA 

ETEN 

FRUIT 

HANDEN WASSEN 

HYGIËNE 

INTENSIVE CARE 

LENTE 

LEZEN 

MAATREGELEN 

MEDICIJNEN 

MINISTER 

MOLEN 

NETFLIX 

OPA 

OMA 

PIL 

PUZZEL 

TUIN 

ZIJ 

VERPLEEGSTER 

VIRUS 

VLIEGVERBOD 

WANDELEN 

ZIEK 

ZORG 


