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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

De Goede Week heeft nog nooit gedeugd.
Er is geen neerslag meer bijgekomen in maart.
Het blijft op 64 mm. staan.
Laat het weer zoals het wil,
maar ontkleedt u niet voor half april.

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.
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Telefoon: 077-3980281
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t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 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.

Meulewiekagenda vanaf 9 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 13:00 uur

23:

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

27:

JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur

Mei
Za

Juni
Za

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.

Bericht vanuit de werkgroep Openbare Werken:
Activiteiten op een laag pitje
Vanwege de crisis waarin we verkeren en de noodzaak om contacten zo veel mogelijk te beperken, staan
ook de activiteiten van de werkgroep Openbare ruimte op een laag pitje.
Normaal zouden we in samenwerking met kinderen van de basisschool het onderhoud van
natuureducatieterrein Donksweiden hebben aangepakt. We zullen dit jaar waarschijnlijk alleen maar het
meest noodzakelijke onderhoud kunnen doen, zoals de haag en de fruitbomen snoeien. Het knotten van
de wilgen zullen we door moeten schuiven naar volgend jaar.
Ook moeten we het onderhoud van Madou’s bosje aan de Crommentuijnstraat doen. Daar is vooral ook
de vraag hoe de nieuwe bomen en struiken, die vorig jaar aangeplant zijn, zich gaan ontwikkelen.
Zoals het er nu uit ziet zullen we pas in juni weer wat dingen kunnen oppakken.

Openbare dorpsraadvergadering 16 april is GEANNULEERD
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is ook de openbare dorpsraadvergadering van 16
april bij café Kleuskens geannuleerd.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte wat betreft de komende vergadering. Deze
staat vooralsnog gepland op donderdag 14 mei a.s.
Heeft u zaken die u toch dringend wilt bespreken, neem dan contact op via info@dorpsraadmeterik.nl of
bel naar 06-5495 1201.
Heeft u vragen aan iemand van een bepaalde werkgroep of aan één van de dorpsraadleden direct, kijk
dan op onze website bij de contactgegevens om rechtstreeks met deze persoon/personen contact op te
nemen. Zie: https://dorpsraadmeterik.nl.
Hou voor het actuele nieuws onze Facebookpagina in de gaten.
Hopelijk tot snel, zorg goed voor uzelf, maar let ook op uw buurtgenoten!
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Dank voor uw positieve reacties op ons
besluit om ‘t Krèntje te blijven maken!
Zolang de drukker ’t Krèntje blijft drukken en onze bezorgers ’t
Krèntje kunnen bezorgen krijgen onze abonnees elke donderdag ’t
Krèntje in de brievenbus.
Het was hartverwarmend dat we afgelopen week van enkele
abonnees een bedankje ontvingen voor het mooie Krèntje dat we,
ondanks de weinige kopij die nu binnen komt, toch hebben kunnen
produceren. Dat motiveert ons om ook in deze moeilijke tijd door te
gaan.
Omdat er geen festiviteiten of sportwedstrijden plaatsvinden en samenkomsten zoveel mogelijk
vermeden moeten worden, zullen we als redactie een extra tandje bijzetten om elke week een
informatief en leeswaardig Krèntje samen te stellen. Maar we hebben geen journalisten of schrijvers in
dienst!
Omdat ‘t Krèntje een krantje vóór en dóór Meterik is doen we een oproep aan onze lezers om
ons hierbij te helpen.
Afgelopen week stonden er twee puzzels in ’t Krèntje, gemaakt door (jeugdige) lezers en deze en
vorige week mochten we ook bijdragen van lezers ontvangen, waarvoor dank!
Misschien zijn er meer volwassenen of kinderen die tekeningen, foto’s, puzzels of i.d. kunnen maken.
Misschien kun je een verhaal schrijven over wat je zoal doet in deze tijd van corona. Misschien heb je
een hobby of een verzameling waar je iets over kunt schrijven.
Het toevoegen van foto’s maakt het artikel nog aantrekkelijker!
Samen kunnen we zorgen voor een mooi Krèntje, voor en door Meterik!
We laten ons graag verrassen door úw bijdrage aan ’t Krèntje. Alvast bedankt!
Wat doen we als het krantje niet meer gedrukt en/of bezorgd kan worden!
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 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. Voor de digitale abonnees verandert er uiteraard niets; zij blijven ’t Krèntje
gewoon op donderdag ontvangen.
De redactie.

Zon
Nu niet langer saggerijnen
kijk, een eerste vlinder vliegt,
laat de zon maar lekker schijnen
’t is een schijn die niet bedriegt
Toon Hermans
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Trrr trrr trrr KLAATS: zachjes zet ik de wekker oët, biën
boête ut bed, klats water door ut gezeech en nao de
bouw.
Chiel is dr al: maa iërs werkôverleg mit en tas koffie. “As
geej dae kroewage mit die schôp pakt veur ut puin, daan
vat ik dn electrische boorhamer en beginne we vas en
kieke we verder als Sjaak dr is, want dae haj nog waat
werk beej zien koewe”.
En trrr trrr trrr, dn hamer deut ut al. En urke later is Sjaak
dr ôk. “En Sjaak, hedde ôw koewe laeg gekrege?”. “Jao
jao” zaet Sjaak “daat giët eigelik vaaneiges, maa beej
Berta 69 woor het verde getje verstopt, dao heb ik un
bitje druk op motte zette en in iëne kiër ‘Plop’, dao waor
ut getje wir ope. Maa ut is smerges nog verrekkus kâlt,
want mien luppe bleeve en treent aan die deem
vâsgevrore zitte”. Waarvan akte.
“Hoe gaon we now met zien driëe ut werk verdeile?”
vroog ik. Chiel: “Sjaak en ik pakke idder enne
boorhamer en hoewel we inderdaad aan ut sloope zien
en geej daan wienig kapot kunt make, kunde geej mit
enne kroewage en un schôp ut minste sloope, zurg ma
daat dae container vol kumpt”. En trrr trrr trrr (maol twië
dit kiër) giët ut verder.

Op daat moment kumpt Wiel à geloëpe. “Ohoh Wiel,
dae container hadde geej van de waek snel
geregeld, daat is unne schônne groëte”. “Jao jao”
zaet Wiel, “ik woord gebeld door Rick v. R want dae
haj gelaeze daat we ginge blûtse en dus puin hajje.
Rick goof aan daat weej natuurlik enne container oët
Brokezevôrs môste neme en umdaat de zaal enkele
waeke gen inkômste haj gehad in dees nare periode
EN umdaat heej dr en treent onderdirecteur waas
gewôre, koos heej os toezegge daat dn iërste
container door hun gesponserd woord”.
Dânke, JVL Van Leendert Transport BV, uw partner
in transport, milieuservice en zand & grind!!

Maa Wiel, waat hedde vaan de waek allemaol nog
gedao in de zaal?
Now volgt un reportage van ôzze razende (raaskallende?) reporter: “Hoi, efkes enne update van Wiel T. Ik
duj ut ma in ut plat anders motte geej daat wir vertale. Weej hobbië aliën smerges in de zaal want ut mot
ok leuk blieve.

5

Begin van de weëk zo vanaalles geknommeld en opgeruumd mit Theejke van Toos.
Doonderdaag kwom Wiel van Heldens Handje der beej. Zien we vur de zaal de fietsrekke der oet gon hale
wo de schrotbak mos stoan.

Kumt Henk vaan de gemeent dor ok hin. Hët die effes mej geholpe um ze der oet te kriege. Toen zien
weej aan de more gon blutsen.
Vridaag merge gingen weej dur wir mej door. Toen stong der enne nije vrijwilliger kloar die waal mej woj
helpen. Daat waas Gerrit J. di vroeger aan ut röt gewoend head aas tuinder. Die wuund nauw wir in de
Miëterik.
Omdat weej toen mit 4 man wore ging Wiel v Heldens Handje na hoes. Want mit corona wille weej mit ni
miër daan 3 zien. Um half elf kwoam de schrotbak en koste weej binnen wir plaats make vur neeje schrot.
Weej hebbe waat more um geläg. Um half iën zien weej oet gescheït. Da kaan de volgende ploog der
zoaterdaag tege aan goan. Heer ves een paar foto's”.

Um 10 oor is dr schaf. Annemie kwaom ff
zelfgebakke cake brenge, lekker. “Dao zitte toch gen
kalorieje in vaan un gâns pekske goj bôtter, want ik
mot oplette”. “Nae nae” zaet Annemie “die vette
bôtter heb ik dr boëte gelaote. Alliën ma daat pekske
kant en klaore cakemeel met als extra un pôtje volle
slagroom”. Oké, lekker, dânke!
Daan stopt dr op de straot unne dikke vette groëte
tractor vaan de Taco. “Die vaan Tacke gebroëke hun
neus ôk alliën maa um te ruuke wannier dr koffie is”.
Frank kumpt binne geloëpe: “ik goj die struuk aan de
veurkant dr oët jasse, hebbe we dao de volgende
waek gen lâs vaan als we dae oêtbouw vaan de alde
bank gaon slope”.

En trrr trrr trrr wir verder, de tegelsplinters vlege in ut rond. “Wao is miene veiligheidsbril gebleve?” rupt
Chiel, “nèt haj ik um nag, dae bin ik ôk evvels altiëd kwiët”. Het is net zônne sketsch in unne slechte film.
“Euhh, waat dôchte vaan bove op de klep vaan ow kieps?”. “Haha, maa good daat mien kammeröj dit ni
huure , want daan haj ik dr nag mônde vaan gelûs”. Zie maa ni bang jông, what happens in the zaal, stays
in the zaal.
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Um twelf oor soep mit en broëdje kroket. Ni
zoëmaar en suupke, nae, eigemâkte
aspergesoep vaan Theejke vaa Toos. Tien kilo
haet heej dr veur geschild, en daat kûnde ôk
preuve ôk. Die kriegde eigelik alliën maa in en
restaurant, en daan zelfs nog ni. Toevallig waor
Wiel dr ôk wir. Wiel soep? “Euh jao, dut ma,
lekker”. En toevallig kwaom Thijs ôk iets
ovverlegge. Thijs soep? “Euh jao, dut ma,
lekker”. We kwaome nag taffels tekort met dae
anderhalve maeter regel. Theejke, bedânk,
lekker!

En trrr trrr trrr wir verder totdaat alles plat woor en de puin op de container loog, behalve de materiale veur
hergebroëk. Now kunde pas gewaar waere hoe groët de foyer dr oët kumpt te zeen. Ut wuurd nag waat!

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
ZEÛMERE
Zeûmere [Ned.:] bij elkaar rapen, verzamelen; [verl.t.:] ik zeûmerde;
[volt.verl.t.:] ik hèb gezeûmerd
Vroeger, doew me aoveraal nag óppe klènkes mós lètte, steurde ós vader zien klèndere kiênder na ’t
maêje, binge en ópzètte van ’t graan (rog, haver, weid af gárst) ovver de plak um álle losse aore, die béj ’t
maêje af binge óppe groond waore blieve ligge, béjiën te zeûmere. Die woordten dán erges in en gerf beej
gestaoke af, ás de gerve béjiën gevare woordte béj ’t miêt zètte, óppe miêt gegoëjd. En ás die miêt vaerig
waor, woord d’m boêtekânt nag âfgespeurd af dr gèn losse aore aan hónge! Zelfs enne gâs aore woordt
de hôltdoêve né gegund… má de vêldmuus wál, zeker ás de miêt lank zát bleef stao!!
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Marathon in Meterik en omgeving
Door een toeval was een van onze redactieleden met camera aanwezig bij de
binnenkomst van een solo marathonloper in Meterik bij de kerk.
Jan-Piet Janssen was, omdat de marathon van Rotterdam was afgelast, toch zelf maar een
marathon begonnen in de omgeving van Meterik. Om 13.54 uur kwam hij aan, waar hij begroet werd
door familie en kenissen, uiteraard op gepaste afstand. Ook een motorrijder behoorde tot zijn gevolg.
Voorts kreeg hij een symbolische medaille omgehangen.
Chapeau.

Hay zit op het
bankje dat op het
kerkhof staat.
En zo te zien zit
het bankje wel
erg fijn.
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Oorlogservaringen van Jac Lemmen – deel 1
Limburg viert in 2019 en 2020 ‘75 jaar bevrijding’.
In september 1944 was Mesch het eerste dorp dat bevrijd werd
en in maart 1945 was Venlo de laatst bevrijde regio van Limburg.
In 2020 wordt gevierd dat Nederland 75 jaar bevrijd is!
Om dat feit te herdenken publiceren we in 3 delen de
persoonlijke oorlogservaringen van Jac Lemmen uit Meterik,
waarvoor dank.
Jac heeft deze herinneringen opgetekend en in 1994 voorgedragen in de kerk
van Meterik ter ere van 50 jaar bevrijding.

Duitsers kwamen Nederland binnen
Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen, waren ook al gelijk de eerste soldaten in
Meterik te zien. Ze kwamen op hun motoren door ons dorp en waren op weg richting Engeland,
vertelden ze.
Voor mij persoonlijk werd de oorlog in de zomer van 1943 ernst. Wij moesten ons melden voor de
Arbeitseinsatz in Duitsland. Het verzet was hierop tegen en adviseerde ons om onder te duiken. Ik
dook onder in de Schadijkse Bossen, waar inmiddels al meerdere mensen ondergedoken zaten. Onder
andere 43 studenten en een paar Engelse piloten die eerder in Castenray neergeschoten waren.
Op 19 augustus 1943 werd er door de Duitsers een grote razzia gehouden in de Schadijkse Bossen.
Waarschijnlijk zochten ze de piloten. Wij waren met vijf Meteriksen en twee mensen uit Eijsden bij
elkaar toen Hay Bouten ons kwam waarschuwen voor deze razzia. Wij probeerden te vluchten, maar
bij Kuenen stonden we plotseling tegenover de Duitse soldaten.
We moesten in een rijtje op de grond gaan liggen en
werden met het geweer achter op de benen
geslagen. Daarna moesten we met de handen in de
nek voor de Duitsers uitlopen naar de bus die
gereed stond. Bij de bus stonden meer mensen die
waren opgepakt. Onder andere veldwachter Starren
en meester Vermeegen uit Broekhuizen. Ik moest
onder bedreiging mee de bossen in om ons kamp
aan te wijzen. Gelukkig hebben ze toen niet de
wapens gevonden die er verstopt lagen, anders had
het er voor ons toen al niet goed uitgezien.
Maastricht
Met de bus werden we naar Maastricht gebracht en
voor twee dagen in een isoleercel opgesloten. Na
twee dagen moest ik bij een zekere Nitsch komen
die mij begon te ondervragen over verzetsmensen.
Ik kon niets antwoorden omdat ik ook werkelijk niets
wist. Hij geloofde mij niet en begon te slaan. Toen ik
met mijn arm de slagen probeerde af te weren,
werden mijn handen geboeid en werd ik verder
geslagen.
Volgende week leest u het vervolg.
Rechts op de foto staat Jac Lemmen
Weet iemand wie de persoon links op de foto is?
Reacties graag naar info@heemkundemeterik.nl of
de familie Lemmen.

9

Logigram: De bezorgers van ‘t Krèntje 
´t Krèntje wordt elke week weer in de brievenbussen geduwd door ons bezorgteam. Ook
dit jaar hebben zij zich elke week door weer en wind begeven met daarbij mee- en
tegenvallers. Bezorger Tygo Kelder had geen voor- en nadelen in deze periode en is daarom niet
genoemd in de puzzel, maar maakt hem niet minder belangrijk voor ons bezorgteam.
Wat maakten de bezorgers de afgelopen weken mee? Probeer het met behulp van onderstaande hints uit
te vinden. Voor een korte uitleg hoe dit type puzzel werkt, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Logigram.

Extra exemplaren op 1 adres

Warme choco

Bewoner aan de straat

VIEL MEE

Hulp van vriend

Tuinsproeier

Opengebroken straat

Stinkende containers

Verplaatste brievenbus

Roel Litjens

Minke Dierx

VIEL TEGEN

Kyara Bakker

BEZORGER

Anouk Driessen

1. Minke moest een opengebroken straat trotseren. Deze tegenvaller gebeurde twee maanden
eerder dan het moment dat één van de bezorgers hulp kreeg bij de bezorging van ’t Krèntje.
2. In week 10 hoefde een bezorger niet langs de tuinsproeier die aan stond.
3. Anouk had geen last van een brievenbus die zij niet kon vinden omdat die verplaatst was en had
geen voordeel van de extra exemplaren van ´t Kréntje die op 1 adres bezorgd mochten worden.
Dit voor- en nadeel waren niet in dezelfde week bij eenzelfde bezorger.
4. De mee- en tegenvaller voor Kyara waren in week 6.
5. Toen een bezorger langs stinkende containers moest om ’t Krèntje te bezorgen, kon de bezorger ’t
Krèntje op een andere plek gewoon afgeven aan de bewoner die aan de straat stond waardoor
hij/zij de oprijlaan niet af hoefde te lopen. Dit gebeurde niet in week 14.

WEEK

Week 2
Week 6
Week 10

VIEL MEE

Week 14
Hulp van vriend
Bewoner aan de straat
Warme choco

VIEL TEGEN

Extra exemplaren op 1 adres
Verplaatste brievenbus
Stinkende containers
Opengebroken straat
Tuinsproeier

Bovenstaande belevenissen zijn fictief en berusten nergens op de waarheid. De puzzel kan daarom alleen
met behulp van de hints opgelost worden. Maak voor de analyse van de gegevens gebruik van
bovenstaand schema. Vul daarna de tabel in op de volgende bladzijde. Succes namens de redactie.
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Vervolg Logigram
WEEK

BEZORGER

TEGENVALLER

MEEVALLER

Week 2
Week 6
Week 10
Week 14

Update Miëterikse Kermis inzake
coronavirus

Van 10 t/m 13 juli 2020 staat de Miëterikse kermis op het programma. Ondanks dat het nog enige tijd
duurt, moeten wij als organisatie rekening houden met de maatregelen rondom het coronavirus. Het zijn
voor iedereen onzekere tijden, maar we willen jullie graag laten weten dat we positief gestemd zijn over de
kermis. We gaan vooralsnog gewoon door met het organiseren van onze jubileumeditie!
Uiteraard houden wij de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten en zullen hier ook naar handelen.
Ondanks alles hopen we dat de kermis een moment zal zijn dat we eindelijk weer mogen samenkomen en
we terugkijken op deze bizarre tijd.
Voor nu wensen we iedereen alle goeds en gezondheid toe. Hopelijk tot snel!
Organisatie Miëterikse kermis

Geen zin in koken of boodschappen doen in deze vreemde tijd?
Vanaf deze week is het mogelijk om maaltijden te bestellen en te
laten bezorgen.

Vandaag besteld, morgen sta ik bij u aan de deur
(op gepaste afstand natuurlijk)
Bestellen kan via de website: ikbestel.nu
Klik op het logo van Paulus Kookt en plaats uw bestelling.
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Op berenjacht in Meterik
Soms zijn ze groot, soms klein, soms zit er eentje alleen op de vensterbank en soms zit er een groepje
voor het raam, soms is het even zoeken, maar als je goed kijkt, vind je er een heleboel……..

Nu de scholen gesloten zijn en de kinderen thuis zitten, is de berenjacht bedacht om voor wat afleiding
buiten de deur te zorgen. Het idee is door veel Meterikse inwoners overgenomen en kinderen gaan
enthousiast op berenjacht! De bedoeling is om op pad te gaan en zoveel mogelijk beren te vinden.
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Wie in Meterik een wandeling maakt, vindt er al snel een heleboel.
En wie goed kijkt, vindt niet alleen beren maar ook muisjes, wolven of andere
(fantasie)dieren.
Af en toe zie je zelfs een poster van een beer, maar die telt ook!!

Kinderopvang voor ouders met cruciale beroepen

Sinds maandag 16 maart zijn de scholen en kinderopvangorganisaties voor regulier(e)
onderwijs en opvang gesloten. Scholen en kinderopvangorganisaties zijn nu ingericht
als noodopvang waar de kinderen van ouders met een cruciaal beroep opgevangen
kunnen worden.

Alleen voor ouders in cruciale beroepsgroep
De noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Heeft in uw gezin 1 ouder
een cruciaal beroep? Dan vragen we u om als dat mogelijk is zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet
lukt, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO)
en gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Het
gaat er om dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Cruciale beroepen staan op
de lijst cruciale beroepen van de Rijksoverheid.

Opvang
De opvang is zo flexibel mogelijk in openingstijden. Er is plek voor alle kinderen die opvang nodig hebben.
Hiervoor geldt: alleen als de kinderen gezond zijn en ouders voldoen aan de criteria van een cruciaal
beroep. Er is dus ook opvang voor kinderen die normaliter niet naar de kinderopvang gaan. En voor
kinderen die wel al gebruik maakten van kinderopvang, BSO of gastouderopvang, is het ook mogelijk om
meer uren opvang te krijgen. U betaalt geen extra kosten voor de noodopvang. Maakt u nu al gebruik van
kinderopvang? We doen ons best om een medewerker van uw vertrouwde locatie in te zetten bij de
opvang uw kind.
Meer informatie over de opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen treft u aan op onze website
www.horstaandemaas.nl/kinderopvang-ouders-cruciale-beroepen.
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Terugblik

In deze rubriek plaatsen we een foto van een gebouw, persoon, voorwerp, voertuig, landschap,
evenement, enz,; kortom iets uit het Meterikse verleden.
Op de foto v.l.n.r. Lucia, Mariet en Wim Janssen

In 1961 vierden Willem Janssen (van Drunes Wullem) en Maria Janssen – Cleven hun
40-jarig huwelijksfeest. Het feest vond plaats bij café ’t Kruispunt.
Vroeger was het in Meterik gebruikelijk dat, als er een bruiloft of huwelijksfeest was, de kinderen van de
lagere school verkleed als zuster, pater en in dit geval als chinees gingen collecteren voor de zusters in
het klooster.
Op deze foto staan Lucia, Mariet en Wim Janssen die op het feest van opa en oma met de collectebus
rond gingen en daags na het feest de opbrengst naar de zusters van het klooster brachten. De opbrengst
van de collecte was ‘voor de arme kindjes’, zo werd door de zusters verteld. Voor dat doel werd er ook
zilverpapier gespaard en ingeleverd en in de gang bij de zusters stond een beeld van een negerjongen die
zijn hand ophield voor geld. Of het geld naar de missie ging of naar kindertehuizen in Nederland is
onduidelijk, maar het was ‘veur de erme kiendjes’.
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Vooral nu hebben we elkaar nodig.

We zijn inmiddels enkele weken verder, vanaf het eerste moment dat de overheid maatregelen genomen
heeft om het coronavirus beheersbaar te houden.
Nu alle activiteiten noodgedwongen stil liggen, wordt pas duidelijk hoe waardevol ze eigenlijk zijn. Het
bezoekje bij opa en oma, het sporten, naar je werk gaan, een verjaardag of een avondje uit.
Lukt het ons, om voor elkaar te blijven zorgen, het oogje in het zeil te houden bij diegene welke het nu
alleen eventjes niet lukt?
De afgelopen weken hebben de dorpsverbinders en vrijwilligers zich ingezet voor:
- telefoontjes van oplettende buren,
- dorpsgenoten die worden gebeld om eventjes een praatje te maken.
- de kinderen van school hebben een kleurplaat of een knutselwerkje voor onze
dorpsgenoten gemaakt.
- de bewoners van woonzorgcomplex ORO in Deurne en van Dichterbij uit Horst
hebben mooie kaarten gemaakt welke wij in Meterik hebben rondgebracht.
- mensen lenen (grootletter)boeken en puzzels.
Super !!
Ook u kunt altijd een beroep op ons doen, bijv. als u boodschappen nodig heeft, een gewoon boek of
grootletter boek wilt lenen, er medicijnen gehaald moeten worden of als u een luisterend oor nodig heeft.
Dus schroom niet om ons te bellen, wij luisteren naar uw vraag en proberen u te helpen.
Samen staan we sterk!
De dorpsverbinders,
Ria Bouten, Hennie Jacobs en Carli Peeters
Tel: 06-3823 0621
Bij www.onlinebibliotheek.nl kunt u e-books en luisterboeken downloaden via een gratis app voor tablet of
smartphone op App Store of google play. Voor leden en binnenkort ook voor niet leden.

TE KOOP :

Lekkere Aardappelen,
vastkokend
Zak 10 kg voor € 5,Zelfbediening met contante betaling.

Taco Agro BV Donkstraat 6a Meterik
077-3976666
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Paas-weetjes
Volop lente is het. Het bruist in de natuur. Na de winterse doodsheid is er leven, licht en warmte.
En te midden van dat alles wordt het Pasen. Het eerste feest van het jaar.
Lang geleden kreeg je dan nieuwe kleren zodat je er op je ‘paasbest’ uitzag.
Afgelopen zondag vierden we Palmpasen. Normaal gesproken wordt er in de kerken dan – voorafgaand
aan de mis - een rondgang met de palmtakjes gehouden. Maar nog voordat er christenen waren, kenden
de Germaanse volken aan het begin van de lente al zo’n optocht met groenblijvende takken, ter ere van de
lentegodin.
U kent hem vast wel: de palmpasenstok. Een rijk versierd kruishout, met
daarop een krans van groen. Die symboliseert de kringloop van het jaar.
Sterven en opnieuw geboren worden herhalen zich daarin steeds.
De eieren die er soms aan hangen zijn dragers van leven- in het verborgene.
Het graan waarmee het broodhaantje wordt gemaakt is ook zo’n
levensdrager, met groeikracht en een kiem van nieuw leven. En het haantje
zelf laat ons weten: de zon komt op! Bovendien is het een verwijzing naar
het lijdensverhaal.
De palm zelf herinnert christenen aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Geëerd wordt hij als een koning,
de mensen zwaaien met palmtakken. Maar zelf laat hij zien dat hij dicht bij mensen staat. Hij rijdt op een
ezel, een nederig dier, de stad in. En vernederd sterft hij een paar dagen later aan het kruis. Om met
Pasen te verrijzen: een nieuw leven begint.
Met Goede Vrijdag begint er iets nieuws: je mag hopen op een hemels leven na de dood. De dood verdrijft
de liefde niet- maar verandert die.
Paaseieren horen er al eeuwenlang helemaal bij: het zijn tekens van nieuw leven. En ook het zoeken van
die eieren is al een oeroud gebruik. Probeer nieuw leven te vinden temidden van de eerste lentebloemen,
dat was de boodschap.
En de paashaas? Hij is waakzaam en slaapt licht. Hij slaapt zelfs met zijn ogen open, zegt men… en
daardoor heeft hij ook veel contact met het maanlicht en weet hij ook wanneer een nieuwe dag aanbreekt.
En als zodanig was hij ook de trouwe helper van de vruchtbaarheidsgodin Asjtarte en de Germaanse
godin Freya.
Alle christelijke tradities rond Pasen vinden dan ook hun wortels in die overgang van dood naar nieuw
leven, zoals we dat ook in de natuur zien. En zo verbinden de groene takjes, de haas en de haan oeroud
gebruik met eeuwenoude traditie.
Oud leven wordt iets nieuws- verweven met de natuur. De eerste christenen hebben hun oude wortels niet
doorgehakt maar verbonden oude symbolen en tradities met nieuwe. En zo bleven die dicht bij de
mensen. En daarom zijn ze eeuwenlang doorgegeven, tot op vandaag.
Kijk, zie, luister, houd hoop en moed: want alles wordt nieuw.

Palmtakjeswijding door de Deken van
Horst voor alle kerkdorpen van
Horst aan de Maas
Op de foto op de volgende pagina, ziet u
de mand met palmtakjes voor het altaar
geplaatst in Meterik, waar iedereen een
takje kon ophalen.
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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 31 mei geen liturgische vieringen te doen. Ook niet in de Goede
Week, ook niet met Pasen en met Pinksteren!
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is.
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.
Op 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 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 zal 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.
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.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat; op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst:
Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt.
Dit nummer is: 06-5540 8023
Versiering ingang kerk, aangebracht door de bloemsiergroep

Palmtakjes voor het altaar
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KLEURPLAAT

Getekend door Rieky Janssen-Franssen
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