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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Aprilse lente lijkt niet te stuiten,  
volop zon en dag in en dag uit genieten buiten. 

 
In de eerste 10 dagen van april geen neerslag te Meterik. 
 
          April: 

Hij wappert waar hij wil, maar hij beheerst nog niet het spel. 
Renners staan zowat stil, hij waait de bal in doel. 
Hij woelt en raast, hij briest en blaast en is verbaasd. 
Dat niemand mee wil spelen, hij kent zijn eigen kracht nog niet 
moet nog de lente leren 
Zijn zachte kant nog niet ontdekt. 
 
 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
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Meulewiekagenda vanaf 16 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 
   

Mei 

Vr 15: Rozenactie Concordia 17:00 - 19:00 uur 
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 

 

 

 

Ingezonden bericht. 
 
De coronacrises …. een heel nare periode waar we op dit moment middenin zitten.  
Maar.... ik zie rondom me heen ook hele mooie dingen gebeuren. Een voorbeeld hiervan betreft de 
dorpverbinders van Meterik. Petje af voor de dames die elke maandag voor de oudere mensen in Meterik 
klaar staan. Nu de ouderen tijdelijk niet naar het MFC kunnen komen, blijven de dorpverbinders voor de 
oudere mensen zorgen. 
 
Ik was laatst bij mijn moeder op bezoek, ging daar de telefoon. Hennie aan de lijn. "Antje, hoe gaat het met 
jou?" Ben je gezond? Red je het met de boodschappen?" 
Toen ik dat hoorde kreeg ik een warm gevoel. Wat mooi dat Ria, Carli en Hennie zich blijven ontfermen 
over de mensen die normaal gesproken naar de zaal gaan, maar nu helaas niet kunnen gaan.  
 
Chapeau voor deze dames. Mochten het er meer zijn, dan trek ik dat bij deze recht: 
 
DORPVERBINDERS: Dankjewel voor jullie fantastische inzet voor de oudere mensen in de Meterik.  
 
Jacqueline Geurts 
 
 

 
 

TE KOOP : 
 

Lekkere aardappelen, vastkokend 
 

Zak 10 kg voor € 5,- 
 

Zelfbediening met contante betaling. 
 

 
 

Taco Agro BV   Donkstraat 6a  Meterik 
 

           077-3976666 

 

 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Geen activiteiten bij JongNL Meterik tot 1 juni 2020 

 
 

Je zou zeggen dat, als de maatregel om bijeenkomsten (die vergunnings- en meldingsplichtig zijn) van 
minder dan 100 mensen te verbieden gelden tot en met 28 april; dan kunnen we de JongNL activiteiten 
(die niet vergunnings- en meldingsplichtig zijn) daarna weer opstarten. Toch adviseren wij, JongNL 
Limburg, dit niet te doen. Groepsvorming (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden 
vormen) is immers verboden, afstand houden is noodzakelijk. Dat kan niet als kinderen en leiding het spel 
van JongNL willen spelen.  
 
De gezondheid van iedereen staat nu voorop!! Door zo te handelen als voorgesteld laten we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. We houden ons dus aan het advies van de overheid en van 
JongNL Limburg om tot 1 juni alle activiteiten van JongNL Meterik af te lassen.  
  
We blijven de ontwikkelingen volgen en mocht het kabinet op een eerder tijdstip maatregelen versoepelen 
dan passen we onze maatregelen, op advies van JongNL Limburg, zo nodig aan.  
 
Verder hebben wij al een aantal vragen gekregen over het zomerkamp 2020. Wij als bestuur zullen, nadat 
bekend is gemaakt wat er gebeurt met de maatregelen m.b.t. het corona virus na 28 april, in overleg met 
JongNL Limburg een besluit nemen over het zomerkamp 2020 van JongNL Meterik. 
Mochten er nog vragen zijn, stel deze gerust door een mail te sturen naar info@jnmeterik.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Rick van Rengs 
Interim-voorzitter.   
 
 

Oud Papier Actie JongNL Meterik 25 april 2020 

In verband met het coronavirus is besloten de papierinzameling in 
Horst aan de Maas per direct te stoppen. Hiervoor in de plaats is een 
zogenoemde ‘brenglocatie’ in het leven geroepen. Tijdens de normale 
inzamel dag en -tijdstip komt er een kraakperswagen te staan. 
Inwoners kunnen hun papier daar zelf naar toe brengen en zelf in de 
kraakperswagen gooien. Enige aanwezige is de chauffeur van de 
kraakperswagen die enkel tot taak heeft het aan- en afrijden en het 
persen van het papier. Verder is hier niemand bij aanwezig en zijn er 
dus ook geen onderlinge contacten. Houd tijdens het inleveren wel 
rekening met de onderlinge afstand van minimaal 1.5 meter. 

Voor Meterik is de brenglocatie Speulhofsbaan 45 (parkeerplaats Sportpark de 

Vonckel.) De kraakperswagen zal hier staan op zaterdag 25 april van 13.00 uur tot 

16.00 uur. 

Wij gaan alle mogelijke communicatiemiddelen inzetten om de inwoners van Meterik te attenderen op de 
stopzetting van de huis aan huis inzameling van oud papier en de tijdelijke brengmogelijkheid. Een 
verzoek aan jullie om dit zoveel mogelijk kenbaar te maken bij familie, vrienden en bekenden, zodat er zo 
veel mogelijk mensen op de hoogte zijn. Kom je het oud papier brengen en je buurman of buurvrouw is 
niet in deze gelegenheid, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit mee te nemen? Samen zorgen we ervoor dat het, 
net zoals de vorige keer, goed en soepel verloopt. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Namens Gemeente Horst aan de Maas en JongNL Meterik  

 

mailto:info@jnmeterik.nl
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Oorlogservaringen van Jac Lemmen - deel 2 
 

In 2020 wordt gevierd dat Nederland 75 jaar bevrijd is! 

Om dat feit te herdenken publiceren we in drie afleveringen de 

persoonlijke oorlogservaringen van Jac Lemmen uit Meterik. 

 

Amersfoort 
Daarna werd ik naar een doorgangslager in Amersfoort getransporteerd. Tijdens dit 
transport moesten we in Roermond overstappen en zag ik enkele mensen uit 
Meterik op het perron staan. O.a. Jac Janssen. Ik kon echter niet met hem praten. 
 
 In Amersfoort werden we naar de kapper gestuurd en kort geknipt. We moesten 
een gevangenispak ophalen met een nummer. Mijn nummer was 1374. Alle 
mensen uit Meterik werden in een barak bijeen gezet. Na twee dagen zag ik ook dokter Strijbosch uit 
Horst. Hij moest hout zagen voor de Duitsers. Wij werden ingedeeld in groepjes en ik kwam bij de 
Landwirtschaft. We moesten aardappelen gaan rooien bij het vliegveld Soesterberg in de buurt.  
 
Daar gebeurde het ook dat een persoon van onze groep ontsnapte. Onze hoofdbewaker werd zo kwaad 
dat alle mensen in een soort schuilkelder met een dak dat was afgedekt met zand en gras moesten gaan 
zitten. Een paar dagen later kwamen wij terug van het rooien toen er weer iemand ontsnapte door van een 
vrachtauto te springen. Deze gevangene hebben we weer terug gezien, maar hij zat helemaal onder het 
bloed omdat ze hem helemaal in elkaar hadden geslagen.  
 
Warm eten kregen wij alleen ’s avonds en het brood dat voor ‘s morgens bedoeld was aten we dan ook op 
omdat het anders ’s nachts gestolen kon worden. Dus overdag hadden we dan niets. In Amersfoort werd 
ik door kampcommandant van de Berg veroordeeld tot 12 maanden omdat ik ondergedoken was geweest.  
Na een week kwam van de Berg met een papier en moesten we tekenen voor Baueinsatz Ost. Wij deden 
dat. Wat moesten we anders? Er werd ons gezegd dat we als vrij man konden gaan werken in Duitsland.  
 
 

Berlijn 
Op 18 november 1943 werd ik naar Berlijn getransporteerd en kwam aan de Nikolaisee in een 
doorgangslager terecht. Hier hadden ontzettend veel mensen dysenterie. Drie dagen na aankomst stond 
een huilende man te bedelen om hem te komen helpen om vrouwen en kinderen na een bombardement 
uit de nood te helpen. Met twee man zijn we meegegaan, maar toen bleek dat we meubels van Duitse 
kopstukken naar de kelder moest sjouwen i.p.v. mensen helpen.  
 
In Berlijn kreeg ik iedere week een pakje van thuis gestuurd. Die pakjes werden door de familie naar Duif 
Tienus gebracht. Die werkte in Duitsland en deed ze daar dan op de post. Dan werden de poststukken 
tenminste niet open gemaakt. Zouden ze in Nederland gepost zijn, dan werden ze altijd eerst door de 
Duitsers opengemaakt voor ze verstuurd werden of ze werden zelfs gestolen. 
 
Op een dag was ik aan het werk toen er een bombardement losbrak. We vluchtten in een schuilkelder die 
tijdens dit bombardement een voltreffer kreeg. Rondom waren ook nog zes kraters van bommen te vinden. 
We hebben toen veel geluk gehad.  
 

Bergtesgaden 
10 maart 1944 werden we op transport gezet naar Bergtesgaden. Daar moesten we een villa bouwen met 
daarin een grote bunker. Waarschijnlijk was het voor een familielid van Himmler bedoeld. Op het station 
heb ik ook twee keer de delegatietrein van Hitler zien staan met op de paar meter een soldaat als 
beveiliging. In Bergtesgaden ligt ook het Adelaarsnest op de Obersalzberg. In Bergtesgaden hebben wij 
het niet slecht gehad. We hebben zelfs een keer tegen de Tsjechen gevoetbald, maar helaas met 18-3 
verloren. Eind september gingen we naar Salzburg en moesten daar in de bergen schuilkelders bouwen.  
 
Volgende week leest u het derde en laatste deel. 
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Ik woj op de zaoterdaag alliën ma op unne afstand snel ff 
gaon kieke waat ze aan ut daon waore want dr moge mit dees 
tiëje neet te veul minse op de bouw rond loëpe en gaer ôk ni 
daat minse spontaan op de bouw kôme kieke waant het 
perceel is now ienmaol genne anderhalve vierkante kilometer 
lânk en briëd.  
 
Chiel reep al wir: “Hedde nog spierpien vaan de veurige 
waek?” “Euhh joa, de ierste daag kôs ik ni op de fiets umdaat 
ik ni wis of ik dr ôk wir vanâf kôs koome…” “Och waat, trek is ff 
snel die werkhandschoene aan, daan kunde same mit Mart 
die 88 lôogs dikke gepanserde roëte aanpakke die ik vaan ut 
pinhûkske vaan de alde bânk nao beneje laot zakke”. En dao 
leep ik same met Mart mit un dikke gepanserde glaasplaat 
tusse ôs in: ”Hee Mart, dit is waal genne anderhalve maeter 
afstand  tusse ôs, ma âs geej niest, kumt dr genne spetter 
daor die glaasplaat hin, ôk al zoe dr un hard snotje 
mitkôme….”. 
  
Ruud en Jan waore ôk al wir dae container vôl aan ut schuppe. “Hee Ruud, hedde dae Makita bouwradio 
beej ôw, un meziekske kaan ut heer allemaol wal waat gezelliger make, ni?”. “Jao, maa dao hedde toch ôk 
minstes waat gezellige minse veur neudig, en aas ik now um meej hin kiëk, daan wiët ik daat ôk ni…”.  
 
Onderwiel kumt Theejke de soep a zette veur de zaoterdaagploeg, lekker.   

 
TRRR TRRR TRRR waor Ruud efkes later in un hûkske 
vaan ut pinhûkske flink á ut baore. “ Waat godde dao 
jông?”. “Die vloor môt dr ôk oët, effe proefboare um te 
kieke of die vloor vaan die alde bânk twië maeter of drie 
maeter of veer maeter dik is…” Jaojao, op un gooj bânk 
kunde bouwe!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En natuurlik kumt ôzze Razende Reporter Wiel (ôp zien Amerikaans: Arrr 
Arrr Double Joe) wir aangeslenterd. “Enne Wiel, stûrde wir un verslaag 
vaan de âfgeloëpe waek?”. En dao kûmt ie:  
Ma wir us beej kletse waat dur wir gebeurt is in de zaal. Nadaat jullie net 
vur de zondaag bezig wôre gewes koste thej vaan Toos en Wiel van 
speulus Jeu smöndaags wir puin rume. Weej haje de gratis 
container vaan v Leendert transport knats vol gemàk. Mos toch flink a 
getrilt were om die tegels en vloerverwerming der oet te kriege. 
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Weej aal de hiele tiëd umkieke af der ok vur oz sperjessoep 
waar want weej wore der tenslotte elke daag bezig. Maar ne. 
Echt ni, ocherm kreege weej ok iëne kiër frikandelle….  
 
Bove beej de biljartzaal ware ze onder tusse ok begos mit slope. 
Haj van de kapper en ozze Piet. Dô mos de schauwmantel der 
oet. Dinsdaag ginge weej wir verder mit de vloor en haje we wir 
gezelschap vaan Gerrit. Hiële vloor los getrilt (en unne waterpas 
gevonge, zeker vaan Haeges gewes…) ma weej koste ni 
veurroët want de puinbak woort woensdaag pas geruild. 
Doonderdaag hebbe we een kaar rótzooi gelaaid en opgeruumd. 
Dit head Gerrit na Driesse gebrocht.  

 
Toen hebbe weej de AED nag verhange.  
Heej hengt now, de AED, langs de ingang veur de 
biljarters. Ut is ôk gemeld nao de betreffende instanties en 
nao de gemènt. Ma ut is good daat de hiele gemeinschap 
ôk op de huugte is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauw zien weej bijna zó wiët daat de opböw ploog 
kaan beginne. Zoaterdaag glaas oet ut pinkükske hale 
en da kaan di ok plat. Heej nag waat pletjes vaan de 
werkzaamhede. 
 
 

 
Onderwiel zien dr ôk bouwhekke beej de zaal geplátst. 
“Wurrum det daa”? “Jao, helaas kwaom dr op dae container 
snàchs puin te ligge dae ni oët de zaal kwaom, zoë is dae 
container natuurlijk zoë vol, daat is ni ech de bedoeling 
wah? Gelukkig hebbe we in de Miëterik unne aannemer dae 
snel kaan handele en is ut allemaol now waat veiliger”. BOP 
de bouwer, bedânk veur de hekke!  
 
 
De veurige waek haet ut DB vaan de stichting un virtuele 
vergadering gehooje. Dn daag dur veur effe proefdreije, 
daat ging good (âs José maa eur klôkske in de gaten held). 
Maa op de daag vaan de vergadering zelf, kreeg iene mins 
de verbinding ni miër veur elkaar, heej waas vergaete wie ut 
ôk al wir môs. Drie kiër rooje wie daat waas.  
 
 
 
Arrr Arrr, ik zeg ni wie. Derde pâsdaag hebbe we un virtuele vergadering mit ut ganse bestuur: es kiëke of 
daat baeter giët. Ôk in dizze tiëd motte dr gewoën zake geregeld waere en giët ut daor. Blief gezond 
minse.         
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Een terugblik………Boëmenhof    
 

 
Op de plek waar nu Garage Maashorst (St. Jansstraat 32) ligt, lag vroeger een Saksische boerderij, een 
langgeveltype, die op de tranchotkaarten vermeld staat als ‘Bomenhof’.  
 
Op de boerderij woonde ‘Boëme Christiaen’ (Christiaen Dinghs) met zijn vrouw; ze hadden geen kinderen 
en adopteerden in 1908 twee kinderen van de overleden broer Jan Dinghs: Wim en Christien. Toen de 
adoptie-oom en tante stierven, erfden Wim en Christien de boerderij. Christien trouwde met Piet Smedts 
uit de Boekend en bleef op de boerderij wonen. Bewoners werden vroeger vaak vernoemd naar het huis, 
dus Piet Smedts werd in dit geval ‘Boëme Piet’. 
 
De boerderij lag parallel aan de weg met de stal- en schuurdeuren naar de weg. De voordeur van het 
woonhuis lag aan de kopse kant. De boerderij bestond uit een woonhuis, de stal en de schuur.  

 
 
 
 
In 1967 werd de boerderij 
verkocht aan Siem van 
Veghel die er een 
autospuiterij in begon.  
 
Omstreeks 1970 is de 
boerderij door brand totaal 
verwoest. 
 
 
 
 
 
 

Na de sloop is er een nieuw woonhuis met garage gebouwd, de tegenwoordige ‘Vakgarage Maashorst’. 
 
Deze tijd waarin het coronavirus heerst en we allemaal zoveel mogelijk thuis zijn, nodigt uit om thuis eens 
op te ruimen. Misschien komen oude foto’s tevoorschijn met daarop een afbeelding uit het Meterikse 
verleden, bijv. van een gebouw, persoon, voorwerp, voertuig, landschap, evenement, vereniging etc. 
We zouden het fijn vinden als u de foto met ons wilt delen. 
 
Stuur de foto en een beschrijving naar info@heemkundemeterik.nl. 
Als u het lastig om de foto te scannen, doe ze dan in de brievenbus bij Mariet Bakker, 
Sint Jansstraat 50. Zet op de envelop uw naam en adres, dan krijgt u de foto weer terug als ze gescand is.  
 
We zijn er erg blij mee. Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 

Oplossingen 

Oplossing logigram: De bezorgers van ‘t Krèntje  

WEEK BEZORGER TEGENVALLER MEEVALLER 

Week 2 Minke Dierx Opengebroken straat Extra exemplaren op 1 adres 

Week 6 Kyara Bakker Stinkende containers Bewoner aan de straat 

Week 10 Roel Litjens Verplaatste brievenbus Hulp van vriend 

Week 14 Anouk Driessen Tuinsproeier Warme choco 

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Miëterikse kwis 2020 
 
Dit jaar trappen we de kermis wederom af op vrijdagavond met een 
nieuwe editie van de Miëterikse kwis! 

Het zijn voor iedereen momenteel onzekere tijden, maar we willen 
jullie graag laten weten dat we positief gestemd zijn over de kermis 
en de Miëterikse kwis. We gaan vooralsnog gewoon door met het 
organiseren van onze jubileumeditie van de kermis en de tweede editie van de Miëterikse kwis! 

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 samen terug kunnen kijken op deze bizarre tijd. 
De inschrijving is inmiddels dan ook geopend voor de tweede editie van de Miëterikse kwis. Je kunt je 

opgeven door een mail te sturen naar meteriksekwis@gmail.com.  

Bij deze aanmelding dient de volgende informatie vermeld te worden: 
• Teamnaam 
• Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain 
De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik, verder zijn er geen beperkingen aan de grootte van het 
team. 
Op 1 mei 2020 sluit de inschrijving. Wees er snel bij want vol=vol! 
 
De kosten voor deelname bedragen € 25,00 per team. De teamcaptains ontvangen over een aantal weken 
per mail meer informatie over de betaling en de verdere invulling van de avond. 

De commissie is alweer enkele maanden druk bezig met de voorbereidingen voor 10 juli. Wat ons betreft 
gaan we er weer net zo’n geslaagde avond van maken als vorig jaar. Wij hebben er zin in!  
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Russische rattenslang (Elaphe schrenckii) in Meterik 
 
 
Dinsdagochtend 7 april deed Wilma Wagemans, toen ze in de voortuin aan de Dr. Lemmenstraat enkele 
plantjes wilde poten, een bijzondere ontdekking: in een struik lag een slang!! Wilma en Thijs lieten de slang 
rustig zitten en maakten er diverse foto’s van (zie voorpagina). 
 
Wat voor slang zou het zijn en hoe kwam ze in hun tuin terecht?? De slang was ongeveer een vinger dik 
en minimaal 35 cm lang. 
Er werd gezocht op internet waarna Wilma en Thijs contact opnamen met waarneming.nl. 
 
Al snel bleek dat de slang een zeer jonge Russische rattenslang is die van nature niet in Nederland voor 
komt. De slang is niet giftig. 
 

Ze kregen geen bijzondere adviezen over wat er mee te doen: gewoon laten kruipen. 
Dat is wat Thijs en Wilma ook doen! Het is niet bekend hoe de slang in de Dr. Lemmenstraat terecht is 
gekomen. Mogelijk is de slang ontsnapt of buitengezet.  
 

Info over de Russische 

rattenslang: 

De Russische rattenslang is een zeer forse, 
niet-giftige wurgslang die een lengte kan 
bereiken van maximaal 2,5 meter, maar in 
Nederland meestal kleiner blijft. Het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied is 
Rusland en China.  
 
De mannetjes blijven gemiddeld iets kleiner 
dan de vrouwtjes. De slang is bijna geheel 

zwart van kleur met een dunne, grillige gele of witte bandering. Deze banden staan wat uit elkaar en bij de 
nek verandert de tekening in grillige vlekken. Sommige volwassen exemplaren zijn deels of geheel effen 
okergeel van kleur. Jonge onvolwassen dieren zijn altijd bont getekend. 
  
De Russische rattenslang lijkt weinig kieskeurig wat 
leefgebied betreft: bossen, bosranden, houtwallen, 
tuinen, erven en allerlei ruige vegetaties behoren tot 
zijn leefgebied. Ze kunnen goed klimmen en zijn dus 
in staat om huizen en schuren binnen te dringen op 
jacht naar knaagdieren.  
 
Hun eieren worden vaak gevonden in composthopen. 
Opvallend was, dat ze een hoog uitkomstpercentage 
hadden. In 2014 en 2015 zijn er 286 eieren gevonden 
 
In 1994 zijn de eerste exemplaren van deze exoot in Drenthe waargenomen langs de taxibaan van 
vliegveld Eelde, in tuinen naast het vliegveld en bij de bloemenveiling in Eelde, ten noordoosten van het 
vliegveld. De waarnemingen in Eelde en omstreken zijn verspreid over 10 kilometerhokken, waarvan bijna 
60% zich bevindt binnen 250 meter van de locatie van uitzetting. De slangen waren uitgezet door iemand 
die ze in huis had gehouden en niet had verwacht dat de slangen de winter zouden overleven. 
 
In de Nationale Databank Flora en Fauna is nog een vijftal waarnemingen van de soort elders uit 
Nederland opgenomen. Aangezien deze waarnemingen zo ver afliggen van de populatie in Eelde en 
steeds één individu betreffen, gaan ze ervan uit dat deze niet bij de populatie behoren. Dit zijn 
hoogstwaarschijnlijk ontsnapte of losgelaten terrariumdieren. 
 
Het blijft belangrijk om waarnemingen van deze soort door te geven via Waarneming.nl of Telmee.nl. 
 
 

http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
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Vooral hebben we elkaar nodig! 

Zitten we in een enge film 
Ja, ik geloof het haast niet 
Maar het is werkelijkheid 
Wat ligt er nog meer in ons verschiet. 

De wereld is nu donker 
Zoals in een bioscoop 
Komt er ook een verlossend einde 
Dat is iets waar ik op hoop. 

Het is zo verdrietig 
Kijk om je heen 
Velen verliezen hun werk 
Ouderen zijn eenzaam en alleen 

We voelen met zijn allen 
Wat het virus corona met ons doet 
Danken de hulpverleners, 
voor inzet en moed. 

Nee, het is geen film 
Waar ik nu in zit 
Ik kijk naar het nieuws 
Merk dan dat ik bid. 

Neem alle aangescherpte regels 
Toch echt heel serieus 
Dan gaat het zeker wel weer goed komen 
Heb vertrouwen in elkaar, heus. 

 

Loopt u ergens tegenaan of zit u ergens mee, neem dan contact op met ons. 
Wij luisteren naar uw vraag en proberen u verder te helpen. 
Samen staan we sterk! 
 
De Dorpsverbinders 
Ria Bouten, Hennie Jacobs, Carli Peeters 
Tel: 06-3823 0621 
 
 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD  

va Giessen Toën 
 

TOEPE 

 
Toepe  [Ned.:] een bepaald kaartspel spelen; [verl.t.:] ik toepte; [volt.verl.t.:] ik hèb getoept 
‘Zulle we zóndág na de hoëgmis nag em paar pötjes toepe?’ vroog ie án zien kammeröj… en niemes 
protesteerde. Dao zaote ze dá, mèt e spel kaart, en lei, e krietje en neturlek enne pot beer. Ieder kroog 
veer kaart en ze kártte va zeuve peunt na nul, mèt iën ás êrmój. Vur de veiligheid herhaalde d’n 
initiatiefnemer nag em paar belangriêke peunte: ‘ás ge ’t toew hèt, mótte fluite’; ás iederiën giët loëpe, 
hófde ów kaart né te laote zé’; dór de hèg jage, móg’ en ‘ge mót drek zègge ás ge êrmój hèt’. Doew ze en 
oor gekárt hájje en duchtig gedroonke, woordte de schräöm óppe rând vanne lei getèld en wós iederiën 
wovveul rundjes heej mós betale. 
 



 

12 

 
 
Verplaatsing van AED bij MFC 
 
Omdat het pinhokje komende zaterdag gesloopt zal worden is de AED naar een andere plek 
verhuisd. Deze hangt nu aan de zijkant van het gebouw, naast de ingang van de biljartzaal.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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BESTE LEDEN                                                                                              
 
 
In deze bijzondere corona tijd zal het voor veel van onze senioren een moeilijke tijd zijn, omdat het 
allemaal zo onwerkelijk is. De altijd gezellige kaart- en knutseluren, de wandelmiddagen, het plezierige jeu 
de boules, het ouderenbiljart, het eetpunt en al het andere dat in Meterik voor de senioren wordt 
georganiseerd, gaan tot nader bericht niet door.  
 
Zelfs het altijd gezellige Paasfeest met een bezoekje aan oma en opa, waarbij de gekleurde paaseieren 
nog door de kleinkinderen werden gezocht, ging, i.v.m. de veiligheid, niet door. De altijd gezellige 
verjaardagen met broers en zussen kunnen vooralsnog ook niet door gaan.  
  
Laten we goed op ons zelf letten en niet denken: “Het zal wel mee vallen”. Senioren zijn met dit virus een 
kwetsbare groep. We willen elkaar allemaal weer ontmoeten in goede gezondheid, na deze onwerkelijke 
tijd, bij onze activiteiten.  
 
Het bestuur van seniorenvereniging KBO Meterik hoopt op het begrip van de leden en volgt de richtlijnen 
van het R.I.V.M.  
Zodra het R.I.V.M. de activiteiten weer vrijgeeft, zal alles weer worden opgestart. Het bestuur wenst alle 
leden veel sterkte in deze sombere en moeilijke tijd en vertrouwt op een gezond weerzien.                                                  
 
  

Zondag 19 april - Dag tegen pesten 
 
19 april is de 'Landelijke Dag tegen Pesten'. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteed aan 
het stoppen van pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de vaak grote gevolgen van pesten voor 
slachtoffers. Ook is er aandacht voor het gedrag van de pestkoppen, meelopers en omstanders. 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pestgedrag alleen maar erger wordt naar mate we ouder worden. 
Op scholen wordt één op de tien leerlingen gepest. Op het werk één op de acht en in het bejaardentehuis 
één op de vijf mensen. En toch blijven veel mensen zeggen dat pesten een kleuterding is…….. 
Als iedereen zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag wordt de wereld leuker en 
gezelliger voor iedereen om ons heen en ook voor onszelf. 

 

Uit boekje ‘Moet ik nog lang op school blijven?” 

van Jeu Geurts en Henriëtte Kerkhof. 
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Bever in Meterik 

 
Na het vinden van een Russische rattenslang, 
was er deze week nog een toevallige ontmoeting 
in Meterik met een niet alledaags dier, een bever. 
Deze werd afgelopen zaterdagmorgen 
waargenomen aan de Kabroekse beek. Na 
opgemerkt te zijn dook hij weer snel in de beek, 
richting America. In het Horster gedeelte van de 
Kabroekse beek zijn de sporen duidelijk zichtbaar 
van zijn/haar aanwezigheid. Twee bomen zijn 
flink aangevreten (zie foto’s onderaan pagina). 
 
Ruim dertig jaar na de herintroductie van de bever 
in Nederland heeft het dier zich over een behoorlijk 
deel van het land verspreid. Sinds 2011 is de 
beverpopulatie flink gestegen. Naar schatting zijn 
er nu 3500 bevers, een paar honderd meer dan 
een jaar eerder. In 2011 waren er nog maar zo’n 
1000. Dat meldde de Zoogdiervereniging. 
 
In 1826 verdween de bever uit Nederland. In 1988 
werd het dier opnieuw uitgezet, mede wegens zijn 
belangrijke rol als ‘landschapshervormende soort’.  
Dat betekent dat de bever doorgaans een positieve 
invloed heeft op de biodiversiteit. 
 
Dat de bever zich zo snel verspreid, zorgt ook voor problemen. Het knaagdier zorgt voor tonnen schade 
aan dijken en ondergraaft funderingen. Beverdammen hebben hier en daar wateroverlast tot gevolg.  
 
In Limburg zijn om die reden bevers afgeschoten. Ook in Gelderland mag het beschermde dier bejaagd 
worden. Natuurbeschermers verwachten dat alle provincies dergelijke maatregelen gaan nemen. Maar 
de herintroductie is volgens hen geen mislukking, maar een succes: “Omdat bevers beschermd zijn, 
moeten er eerst allerlei andere ingrepen worden gedaan, voordat er geschoten mag worden. En die 
ingrepen zijn weer goed voor de natuur.” 
 

Verhuizing 

De bever heeft zich in bijna alle provincies gevestigd. Alleen in Noord-Holland niet. Wel is deze 
provincie al een paar keer door zwervende bevers bezocht. Vestiging van het dier in Noord-Holland is  
een kwestie van tijd en wordt binnen vijf jaar verwacht. Omdat in Nederland nog veel gebieden zijn 
waar bevers kunnen leven, wordt verwacht dat de groei van het aantal dieren doorzet. 
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De informatieavond levensloopbestendige woningen wordt, in verband met het 
coronavirus, verplaatst naar woensdagavond 17 juni. 
 

Informatieavond levensloopbestendige woningen 
 

6 mei  17 juni op basisschool Onder de Wieken 
 

 
Deze avond begint om 19.30 en wordt gehouden in het nieuwe gebouw van basisschool 
‘Onder de Wieken’, Rector de Fauwestraat 26 Meterik. 
 
Tijdens deze avond worden de plannen verder toegelicht en wordt ook aangegeven hoe u 
kenbaar kunt maken dat u interesse heeft. 
 
Indien deze avond ook geen doorgang kan vinden dan vindt de presentatie begin september 
plaats, verder informatie volgt dan nog. 

 
 

Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling 
 

 
 

 

 

            KWEKERIJ DE LIFRA 

ZE ZIJN ER WEER, VOLOP ZOMERBLOEIERS. 

 
Weer meer dan 200 soorten 
en kleuren zomerbloeiers. 

 
Geraniums 10 kleuren  € 0,90 
Begonia’s, vlijtige liesjes  € 0,30 
Gazania’s, Petunia’s   € 0,50. 

Enz enz enz enz enz...... 
 

KWEKERIJ DE LIFRA 

Lorbaan 12a Veulen. 

 
Wij hebben maatregelen genomen 

om veilig bij ons te winkelen i.v.m. het corona virus. 
Desgewenst ook bezorgen. 

Open: ma t/m vr. 09:00 tot 19:00 uur 
Zaterdags 09:00 tot 18:00 uur 
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De tekens op de paaskaars dichtbij bekeken 
 

De vlam: ‘licht van Christus’, licht dat de duisternis verdrijft. Christus’ licht is eeuwig 

licht: daarom brandt de paaskaars bij een avondwake en een uitvaart als symbool van 
eeuwig leven. 
De paaskaars brandt ook bij het doopsel: we vragen om geloof in verrijzenis en 
opstanding. Het is dan ook de vlam van het vuur van christelijk geloof: in de Drie-
Eenheid, verrijzenis en eeuwig leven. 
 

De ‘alpha’ en de ‘omega’:  

Het zijn de eerste en laatste letter uit het Griekse alfabet. In het boek van de 
Openbaringen zegt Christus: “Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de 
oorsprong en het einde”.  
Deze letters hebben alles met ‘tijd’ van doen:  
Jezus zegt: “Ik ben er altijd.” 
Symbool dat zegt: God is er altijd. Hij is de Schepper  van de wereld en de tijd.  
Alpha en omega omgeven de gehele afbeelding op de kaars: het paasgebeuren staat in 
het midden. Ze worden omgeven door begin en einde, eerste en laatste… Ze zijn teken 
van eeuwig leven, tijd-loos-heid… 
 

 Het kruis en de 5 ‘nagels’ 

Het kruis is het teken van de offerdood en overwinning op de dood door Jezus. Het is ook: een symbool 
van de Drie-Eenheid (Vader, Zoon, H. Geest). Met het ‘amen’, wordt het geloof daarin uitgesproken, het 
teken dat alle christenen ter wereld verbindt. 
De vijf ‘nagels’ in het kruis stellen de wonden van Christus voor: in zijn zijde/hart, voeten (tezamen), beide 
armen en de wonden van de doornenkroon. De ‘nagels’ zijn gemaakt van wierook…en als zodanig 
brengen ze eer aan het kruis. In de paaswake worden die wierooknagels op het kruis aangebracht. 
 
Symbolische tekens 

Vaak komt op een paaskaars de afbeelding van een lam voor. Jezus was zo onschuldig als een lam. 

Bovendien legt het geofferde lam een band met het joodse paasfeest (Pesach) waarbij de uittocht uit 
Egypte wordt herdacht. En dát is weer een teken dat God zijn Oude Verbond met zijn volk (de Israëlieten) 
gestand doet. Christus geeft zijn volgelingen en zijn Kerk een nieuw verbond: van vergeving, 
barmhartigheid, verrijzenis en eeuwig leven. 
In de paaswake worden dan ook teksten uit het Oude Testament gelezen, die de doortocht naar nieuw 
leven als thema hebben. Het lam is symbool in het Oude Verbond en het lam, Jezus, is hét symbool van 
het Nieuwe Verbond. 
 

De vis is een heel oud christelijk symbool. Het Griekse woord voor ‘vis’ is: 

‘ichthus’ en dat  staat voor: Jezus Christus Zoon van God, Verlosser’. Het visje 
was eerst het  herkenningsteken voor de eerste christenen. Nu kom je het visje 
ook nog tegen als symbooltje op een auto, dat zeggen wil: ‘Hier is een christen 
onderweg… ‘ 
 

Vijf broden en twee vissen. Christus voedde duizenden mensen met 

slechts vijf broden en twee vissen, door het brood te zegenen, te breken en te 
delen. Hij voedde allen en er was een overvloed. Ook dit is een symbool voor Christus. 
 

Kleuren spreken ook een taal 

Rood staat voor het geofferde bloed én je kunt het zien als een opgaande zon: nieuw leven, nieuw licht 

voor de wereld.  Rood is bovendien de kleur van de liefde: Christus gééft zichzelf uit liefde. De liefde 
verbindt Hem met Vader en heilige Geest. 
 

De kleur blauw kan zowel symbool zijn van de hemel als van het doopwater…. 

 

Groen is de kleur van leven, van het geschapene dus. Bovendien is groen de kleur van de hoop: de hele 

christenheid heeft haar hoop gericht op het lijdensoffer van Christus.  
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Het jaartal: Christus staat in het centrum van de tijd… bij hem is het eeuwig NU. Daarom kan hij ook 

actueel aanwezig zijn in iedere H. Mis. Met het lijdensoffer van Christus begint een nieuwe tijd en ook dit 
jaar herdenken we dat opnieuw, daarbij onze geloofsbelijdenis en doopbeloften uitsprekend. Christus is 
het keerpunt. Vandaar het jaartal onderaan op de paaskaars. 
 

 

 

Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
 

Mededeling i.v.m. coronavirus. 
De bisschoppenconferentie in Nederland heeft besloten om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te 
doen. Ook niet met Pinksteren!  
 
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is. 
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.  

 

Openstelling kerk om kaarsje aan te steken: 

Iedere vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. De kerk is open. Er is ook iemand in de kerk - wees welkom! 
 

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  
 
 
Paaswake en Pasen 
 
Het zal u niet ontgaan zijn: zondag 13 april hebben rond 2 uur de klokken flink geluid. Dat was om  
te laten weten dat het, ondanks alles, die dag Pasen was. De dag dat we eraan denken dat iedereen niet 
in een graf moet blijven: iedereen mag hopen, mag geloven in een toekomst, mag geloven dat je niet hoeft 
te blijven steken in het graf van depressie, rouw of verdriet. 
 
Met Pasen is ook de paaskaars weer in de kerk geplaatst. Op zaterdag 12 april werd die naar de 
Lambertuskerk gebracht om gezegend te worden. Dat was uniek, want nog nooit is een paaskaars uit de 
parochies op een andere plaats gezegend.  
 
Het paaslicht wordt sinds een paar jaar uit Horst 
meegenomen om daarmee met Pasen de 
paaskaars aan te maken. Dit jaar werden én de 
kaars en een kleine kaars met het paaslicht na 
de viering mee naar Meterik gebracht. 
 
Als de kerk open is om een kaarsje aan te 
steken, zal die kaars vanaf nu ook branden, als 
teken van hoop en in de wetenschap: dit gaat 
voorbij! 
Hiernaast een foto, genomen tijdens de 
paaskaarszegening in Horst. 
 
De video is terug te kijken op YouTube en 
Nieuws uit Horst aan de Maas, en dan knop ‘video’ gebruiken. 
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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 het hele raam prachtig 
versierd….., het is even zoeken, maar 
als je goed kijkt …………..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEURPLAAT 

 
Getekend door Rieky Janssen-Franssen  


