
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

Zaterdag 23 mei 

mag het oud papier 

weer aan de straat 

 

‘t Krèntje 
 

dorpskrant voor en door Meterik 

Jaargang 9 
Nummer 21 

 
21 mei 2020 

Redactie: Donkstraat 9 
 

Tel.  077 - 3980281 
B.g.g. 077 - 3983812 
 

E-mail: 
dorpskrantmeterik@gmail.com 
 

Kopij digitaal aanleveren 
vóór maandagavond 19:00 uur 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com


 

2 

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 

Eksterogen zijn geen zegen,  
doen ze pijn dan komt er regen. 

 
In week 20 geen neerslag. 
Mei blijft op 6 mm. staan. 

 
Er waait iets over het land, 
en net als de wind zie je het niet maar is het er wel. 
Onzichtbaar totdat het een uiterlijk aanneemt van een 
ziek persoon en daarmee zichtbaar wordt. 

 
 

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 21 mei 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Mei 

Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 16:00 uur 
   

Juni 

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

Juli 

Za 25: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
 
   

 

 

LET OP WIJZIGING PAPIERINZAMELING!!! 
 

Oud papier actie a.s. zaterdag 23 mei 

 
Beste inwoners van Meterik,  
 
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er sinds half maart geen vrijwilligers van JongNL Meterik meer 
ingezet bij de huis aan huis papierinzameling in Meterik. 
Er is toen gekozen voor papierinzameling met kraakperswagens, door 
het de inwoners zelf te laten brengen en ingooien van het papier, de 
zogeheten brenglocatie. 
  
Nu de maatregelen versoepeld worden en er een positief advies ligt met 
betrekking tot de inzet van vrijwilligers, kan de reguliere 
papierinzameling in Meterik hervat worden. Dus inzet met 
kraakperswagens in een huis-aan-huis route met bezetting door 
vrijwilligers van JongNL Meterik.  
  

Voor Meterik is de eerst volgende oud papier actie aanstaande zaterdag 23 mei. Vanaf 14.00 uur 

starten we met het inzamelen van het oud papier. Omdat er waarschijnlijk extra veel papier wordt 
aangeboden, vragen we jullie papier goed gebundeld en hanteerbaar aan te bieden. Zo wordt het voor 
de vrijwilligers iets gemakkelijker om alles in te zamelen. 
 
A.s. zaterdag 23 mei is groep 1 aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius (zorgt voor hesjes en drinken), 
Kris Cuppen, Jac Ambrosius en Cor Ambrosius. Omdat er verwacht wordt dat er veel oud papier 
aangeboden wordt, wordt er een extra kraakperswagen ingezet. Deze wordt bemand door Paul Vissers en 
Paul Hoeijmakers.  
Namens JongNL Meterik, bedankt!  
 

Oud metaal actie a.s. zaterdag 23 mei  

 

a.s. zaterdag 23 mei kunt u ook weer uw oud metaal en 
elektrische apparaten komen inleveren bij de oud metaal actie. 
De container staat op de vertrouwde plek, namelijk de 
parkeerplaats van sportpark de Vonckel in Meterik. De 
vrijwilligers staan klaar om jullie te helpen van 13.00 tot 15.00 
uur. Groep 1 is aan de beurt, dit zijn Henk Ambrosius en 
Johan/Stan Gooren.  
Namens JongNL Meterik, bedankt!  

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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De teugels waere wer en bitje naogelaote 
 
 
 

Volges de RIVM regels, zeg ma “The Rules of Jaap (van Dissel)”, moge we wer in groepsverband aan 
de geng ( oppe fiets da). Ma, Let op! maximaal 4 man. Dao woort afgeloëpe zondaag door enne gas 
Krukke enthousiast gehuur aan gegaeve.  
 
Daags te veure waas dur aal her en der waat app-verkiër gewes. Dun 
Beul en Nai Kee, vur en ritje op dun MTB. PI Rebellin, Mo Riis en de 
Viëarts vur en rundje Pruuse.  
 
Del Pierro haaj mit zienen buddy, Herbie, afgespraoke, same mit The 
Rookee, Roadrunner, Bop de Bouwer en Hanscellara. Dur woort 
beslaote door dees 6, um binne de maze vaan de regels, gezamenlijk 
iets te onderneme. Dun bult aan de Dr. Lemmenstraot woort tot 
verzamelplaats gebombardeerd. Ma ja…welken bult, daat waas ni 
duudelijk vur Bop en Hanscellara. Beej de Roadrunner vur de deur, 
wist laatstgenumde te melde daat ut dun bult vur La Casa Del Pierro 
mos zien.  
 
Um klokslaag 9 woort vertrokke, nao waat gesteggel, wie mit wie in ut gruupke zuj fietse. The Rookee 
keek waat effen af, ma noom de verantwoording op zich, um mit de 2 seniore vaan ut gezelschap ut 
iërste gruupke te vurme. Gevolgd door ut resterende 3-tal. Raodrunner, Bop De Bouwer en Hanscellara. 
Del Pierro haai de route op de navi. Rundje Asselt. Moei, haai zich nag iemes veurbereid.  
 
Vertrokke woort via de Notermansstraot, Crommentuijnstraot, rechs af dun hook um beej Ger. Stiët meej 
dao El Coyote in zien uppie te wachte of dur nag iemes kumpt opdrave. Niemes, nada, noppes verder 
dus. Heej haaj dur toch hiël duudelijk via de app ingewreve, daat ge zelf gruupkes mos make vaan max. 
4 persoëne…. Door ut 2x3-tal woort verder ni moeilijk gedaon en beslaote El Coyote gewoën op 
sleiptouw te neme. “Koom ma mit os mej, jong.” 
 
In Asselt woort beej os normale pauzeplaats halt gemaakt. Ut terras waas geslaote, ma enne Coffee to 
Go (= en tas koffie um mej te neme) waas 
dur waal te kriege. Dit stong in schril 
contrast, zoëaas ge op beejgaonde 
portrette (rechs) kunt zeen, mit de 
koffiestop din ikzelf oppe zaoterdaag in 
Pruuse gemaakt haaj, woh inmiddels de 
cafe’s en restaurants wer aope zien. 
Alliën is ut in Pruuse verplicht um en 
moondkepke op te hebbe in aopenbare 
gelegenheden. Wie bin ik da um meej dao 
neet aan te halde. Ma ut waas potdomme 
en hiël geviezel um di koffie en 
esbaerevlaai door daat kepke in de moond 
gedoowd te kriege. 
 
En as ut ovver lekker aete en dreenke giët, brengt meej daat automatisch beej Ger, ok gedupeerd door 
de Rules of Jaap. Heej het aal ruum 2 mond gen pilske mier kunne tappe aan ut buffet en stikt vaan de 
vreejentied. Mot di op allerhande wieze door zeen te kome. Ik zeej um schildere, poetse, en veul 
roondlummele. Ok is ie fleenk aan de wapper (:Das Hôrsters vur wandele). Dees daag trof ik um beej 
os veur aan de straot en kwaom mit um aan de praot. Ik zeg: “Potdomme Ger, ge ziet vort veul aan de 
wapper teggewaorrig.” “Ja, luuster is heej,“ zèt Ger, “Ge mot waat um de laegen tied door te kome. Ik 
wandel meej waat af de leste waeke. Ik heb aal fleenke groëte rondes gemaakt”. Ik zeg: “Daat veel 
meej aal op, jao. Ma ge ziet aalzelaeve alliën. Guft Ireen dao niks um?” “Joawaal”, zèt Ger. “Die luept 
gaêr zelfs, ma kaan die groëte afstande ni a, die ik maak.” Ik zeg: ” Nou daat zal toch waal meivalle, 
ni?” “Jao”, zèt Ger en heej keek meej wat arig a: “Geej het mekkelijk praote. Geej het zeker nag noëits 
op witte klumpkes geloëpe. Mm,mm”. 

De koffie ‘s zondaags in Asselt (leenks), stong in schril 
contrast mit de versnapering in Straole op  zaoterdaag 

      Mit gepaste afstand 
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Theo dun Butcher, di haaj ut meej ok wer vèrrig gemaakt.  
 
Krieg ik 14 daag geleeje en appje vaan um. Ik schrik meej kapot. “Dit 
gebeurt ook met een gewone fiets. Pang om” Wurrum heej daat nou zoë 
aan MEEJ schrieft…..? 
 
Bliekt daat ie mit de reek aan de hand nao ut voetbalterrein is gefietst. 
Onderweg wuurd ie opgehalde door en paar vrollie. Nao en präotje, nag 
onder dun indruk, springt ie wer op ziene fiets. Hiël nonchalant goeit ie zien 
biën over de stang, ma gen errig in, daat ziene reek mit de punte richting 
veurraad giët. Gevolg is daat ut veurraad vlotter stil stong aas daat de rest 
vaan de fiets beej kos halde. Gelukkig kwaom ie dur vanaf mit enkel ziene 
kop kapot.  
 
Toen ik um daags dur nao is efkes op woj gaon zeuke, waas de vogel alwer 
gevlaoge.  
 
Commentaar vaan dun Butcher. “Gewoën werke, kurboet en kaoje make 
beej de Keurslechter in Serum.”    
 
              
 

 

 

Miëterikse Kwis verplaatst naar 2021 

 

           Hallo dorpsgenoten.  
 

Zoals iedereen waarschijnlijk weet kan de Miëterikse Kermis van 10 t/m 12 juli vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus niet plaatsvinden. Helaas hebben we besloten dat ook de Miëterikse Kwis, 
normaal gesproken de start van de Miëterikse Kermis op vrijdagavond, niet doorgaat.  
 
Afgelopen weken hebben we de mogelijkheden bekeken om de Miëterikse Kwis, in een alternatieve vorm, 
door te laten gaan. Omdat de situatie veel onzekerheden geeft, het niet duidelijk is hoe de 
omstandigheden in juli zijn en de Kwis uiteindelijk als doel heeft om dorpsgenoten samen te brengen, 
kunnen we dit jaar de Kwis niet organiseren zoals we dat zouden willen.  
 
Dit heeft ons doen besluiten om ook de Miëterikse Kwis, waar we tot begin mei hoopvol aan gewerkt 
hebben, uit te stellen tot de Miëterikse Kermis van 2021. Reserveer 9 t/m 12 juli 2021 dus alvast in je 
agenda! ☺  
Blijf gezond en hopelijk tot snel!  
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens – 

Vorstermans - deel 4 

 
Vroeger werden de verjaardagen bijna niet gevierd, nu vieren ze de verjaardagen 
wel met hun gezin en broers en zussen. 
Met de kermis kwam er wel visite. Zo heeft zus Riek bij Nelly en Jan geslapen 
nadat ze bij Jeu in Heythuijsen naar de kermis waren geweest. 
Riek is toen tijdens het slaapwandelen uit het raam gevallen. Jan wist direct wat er 
gebeurd was toen hij het hoorde. Sprong zelf uit het slaapkamerraam dat beneden 
was en bood hulp, waarna de arts gebeld werd. Riek had alleen een wond aan 
haar lip. 
 
Zo kwamen de familie Speulhofs [Tacken] en Giesse [Jenniskens] ook bij elkaar 
op visite, Speulhofs Jeu vertelde graag een verhaaltje en Speulhofs Sjang was 
rustiger. Een leuke anekdote vond Jan, dat Sjang eens zei “Ik goj nag liever visse 
as nao ut voetballe kieke” het werd gezegd met een piepstemmetje. 
 
Er zijn ook gebeurtenissen die Jan niet vergeten is. 
Jan zijn vader was op pad met het paard en ‘dichte wel’. Toen het paard er vandoor ging viel zijn vader bij 
Houben Tinus voor het huis van de ‘wel’ en had iets opgelopen aan zijn arm. 
 
Ook is zijn broer Jeu eens van de kar gevallen, hun paard was bang van het gegil van de varkens. Er 
kwamen boeren langs om met de zeug naar de beer te gaan bij Kleuskens om te laten dekken. En toen 
het paard zich weer eens verschrok, viel Jeu van de kar waar hij op stond. 
 
Om het paard te beslaan (hoefijzers vervangen) gingen ze naar de Middelijk. Naast ‘Rooze Gradje’ was 
een hoefsmid, Smitte Jac, waar de schoonzoon de hoefsmid was. Later gingen ze naar smid Verbruggen 
in de Schoolstraat in Horst. 
 
In 1944 heeft het gezin met 10 kinderen ondergedoken gezeten op de Bosstraat in Hegelsom bij familie 
Arts - Wijnands. In 1941 was daar een bom gevallen waarbij beide ouders om het leven kwamen. De 
huizen werden weer opgebouwd. Zo zijn Jan en zijn familie voor een maand geëvacueerd in twee kamers.  
 
In de oorlog was er ook vee meegenomen door de Duitsers. Toen zij naar de kerk gingen vertelden de 
kinderen van Rongen Sjang dat bij hun het vee op stal stond. De familie Jenniskens kreeg de slechtste 
vaars mee van de Duitsers. In januari 1945 kalfde ze voor het eerst en er zijn nog nazaten van. 
 
Toen Jan ongeveer 15 jaar was ging Jan na de H. Mis met zijn vrienden naar café Driessen ‘Doëre Thei’, 
nu café Kleuskens. Jan en zijn vrienden kregen daar biljartles van Frits Janssen, de vader van Frieda 
Janssen.  
 
Daarna gingen ze toepen met twee tafels, 10 personen: Giertjes Bernard [Tacken], Kleuskens Huub, 
Speulhofs Jeu [Tacken], Slegter ziene Thei en Toon [Driessen], Sniejer ziene Sjeng [Smulders], Litjens 
Piet [Lemmen], Martens Jan [Tacken], Slitjes Jeu [Geurts], en Jan.  
 
Jan toept al ruim zeventig jaar; nu kaart hij met de vrienden van zijn jongere broer Frans: Steeghs Jan, 
Haks Jeu [Litjens], Giessen Thei [Jenninskens, tevens zijn neef], Giesse Thei is erbij gekomen toen Karel 
Jenneskens gestopt is. Jan heeft veel kaartvrienden gehad. 
 
Bij Kleuskens Sjeng en Trien waar Jan ging kaarten was iedereen altijd welkom, en nu nog. Je kon er hele 
en halve ijsjes kopen.  
 
Later ging Jan ook biljarten bij café Versleijen [‘het Kruuspunt’] met Billekens Jeu, Giertjes Bernard 
[Tacken],  Wim Huijs, Mooren Toon, Alards Piet, Wiel Hesen. 
 
Jan vertelt dat alle Jeu’s die naar zijn grootvader vernoemd zijn, overleden zijn en dat ze  jonger waren 
dan Jan.  
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En Wiel, waat is dr de âfgeloëpe waek allemaol gebeurd?  

Ut woord is aan Wiel: “Zoë efkes beej kletse waat dur vanne weëk gebeurd is. Moandaag kwoame die 

vaan de stoëk wir.  Meterik Electro waas mit 3 män van de parteej. Ware toch waal verschillende 

vroage waat dit af daat. Dus doa môs oaver noa gedoch weëre. 

 

 

 

Dïnsdaag häje weej een oetstapje.  

Mit zün viëre in twië autoos ginge weej 

när Breda. Meübels kiëke. Doa waas 

vanaalles te zeen. Oaveraal ôp tusse en 

ïn gezïte. Hebbe oaver vanaalles zitte 

bakkeleïen. Oeteindeluk hebbe weej waat 

oetgezôg. Doa würt een offerte vaan 

gemaäkt. Dus afwächte wat alles beej iën 

kost.  

Heër een bitje een idee. Kleure ziën waal 

änders.  

Hiële daag op paäd gewes vur twië tasse 

koffie. Want dur waas niks oap vur en 

hapje en drankje. En näg efkes um 

gereëjd via IJsselstein beej Utrech na 

hoës. De chofeür mos doa waat afleveren. 
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Swoëndaags kwoame die vaan de stoëk wir. En Theejke de kok zürgde wir vur en hapje. Daat kôste de 

stroömmannen waal waarderen. 

Doonderdaags waas ik op tiëd in de zaal want die vaan de luchtbehändeling die kwoamen ôk wir. Ik 

dôg waat stïnk ut in de zaal. Stong de frietvet bak nag aan. Haaj Theejke di vergéte oet te zette. Aal ut 

vet nà de klöte. Dus di ging dïn bak schön maken um neej vët der in te doan.  

Die vaan de luchtbehändeling hebben trouwens ôk en frikandel gehad en di pruefde der niks vaan. 

  

Ma vriëdaags kwoame de asbëst seneerders wir. Want dat lëste bitje asbëst mos der ôk nag oët. Ma 

die häje peg. Gén frikandelle want der waas nag gén neej vët.  

Toën kwaam smiddaags die vaan ut laboratorium um te kiëke af aalles wëg woar van di kankerzooj. Ut 

waas good. Een hoöp papere invullen en toën koste die wir goan en kös ik de tënt sloëte.  

Heer 2 foto’s wo dn neeje tap mot koome en de ruumte achter dn tap wo ik allerlei spulle kaan gaon 

opberge. Dus zeg ma, dn baas zien plâts ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaoterdaag woord dr gemetseld. Wiel en Dirk ware nog aan de moore beej dn tap bezig en  Ruud 

begôs aan de boëtemoor beej de weggehaalde pinautomaat. Maurice kôs ut daak op: ut daak van de 

Poolse winkel môs verneejd waere, dus daan môt ôk de loëdlaog weggehaald waere en tevês môs ôk 

de moor vaan de weggehaalde schouw waer opperneej opgemetseld waere dus dao môs en 

fundeeringske veur kôme. Frank woor met zien sneejapparaat de drie paöl onder de neeje bâlk aan ut 

wegsliepe zoëdaat dn balzaal in zien volle glorie nao veure kwaom. Jan en Chiel en Jos heelde ut 

ôverzicht en zôrgde dr veur daat ut zaakje bleef dreije. 

En umdaat ut moeï waer waas, waor dr vuül bekieks oppe straot die op gepaste afstand hun interesse 

tuunde. Ger waor ziene wage oppe straot aan ut wasse, dao heet heej wal 3 oor ôvver gedaon, deen 

dôch dn wage te kunne schoënpraote. 

Um twellef oor haj Theeke zien eigemâkte kalde schôttel oppe toffel staon, hiëlemaol in ut teiken vaan 

Bouwen, Binden Beleven. Schôn gemâkt en ut smaakte nog schônner!            
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Koekoek… koekoek… 

De laatste week zullen veel mensen in Meterik aanhoudend het hol klinkende 'goe-koeh' geluid van de 

koekoek hebben gehoord. Alleen het mannetje maakt dit geluid, het vrouwtje heeft een hinnikende 

triller. 

Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels. Ze leggen één of enkele 

eieren in de nesten van andere vogels, in totaal kan dat bij zo'n 25 nesten gebeuren. Tegenwoordig 

vormen kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte en gele kwikstaart de belangrijkste 'pleegouders'.  

De eieren lijken op die van de waardvogel. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde 

vogelsoort of -familie. Zo zijn er  'heggenmus-koekoeken' en 'karekiet-koekoeken'. De eieren lijken 

sterk op die van de waardvogel. Het vrouwtje haalt een ei van de waardvogel uit het nest en daarvoor 

in de plaats komt het eigen ei. Het koekoeksjong werkt de andere eieren of kuikens uit het nest en 

verlaat het nest na zo'n 17-18 dagen. Dan wordt hij nog 2 à 3 weken gevoerd door de veel kleinere 

waardvogels. 

De koekoek heeft het moeilijk; de vogel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (categorie 

kwetsbaar). In heel West-Europa zijn we in enkele 

tientallen jaren misschien wel de helft van de 

koekoeken kwijtgeraakt. De oorzaken van de afname is 

niet helemaal duidelijk. Zit het probleem in Afrika waar 

ze ’s winters verblijven? Is het de achteruitgang van 

graspiepers en kwikstaarten, of andere gastouders 

(waardvogels) in wiens nesten de koekoek haar eieren 

legt? Of speelt de klimaatverandering een rol? 

Waardvogels beginnen eerder met broeden, 

koekoeken komen wellicht te laat aan. Als het met de 

waardvogels slecht gaat, neemt ook de koekoek in 

aantal af. Tapuiten en gekraagde roodstaarten zijn op 

veel plaatsen als broedvogel verdwenen, het aantal 

graspiepers is afgenomen. Ook de afname van veel 

vlindersoorten - koekoeken eten rupsen - is nadelig 

voor deze soort.   

Koekoeken komen in diverse halfopen landschappen 

voor, met de hoogste dichtheden in moerassen, duinen 

en oude cultuurlandschappen. Ze speuren vanuit hoge 

uitkijkposten naar nesten van geschikte waardvogels. 

Heggenmussen, rietzangers, karekieten en kwikstaarten zijn favoriete soorten. Het zijn dan ook vooral 

de leefgebieden van deze soorten - moeras, platteland, duinen, heide, maar ook buitenwijken en 

parken - waar koekoeken te vinden zijn. 

Met menu van koekoeken bestaat grotendeels uit rupsen (ook harige soorten!), aangevuld met 

insecten en ook wel eieren van andere vogels, zoals van de waardvogels. De harige rupsen zijn giftig 

en worden niet door andere vogels gegeten. Maar de koekoek heeft geen last van het mierenzuur door 

een dikke, beschermende laag op zijn maagwand, die afgestoten en vervangen kan worden. Van de 

haren maakt hij een braakbal. 

Koekoeken overwinteren in tropisch Afrika, zoals Congo en Angola, via een aantal tussenstops trekken 

ze daarheen. Koekoeken trekken in zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting weg naar Afrika. Sommige 

vogels vliegen daarbij via Spanje over de Straat van Gibraltar, andere nemen de route over Italië. 

Koekoeken uit Wit-Rusland gaan via Turkije en Egypte. In Nederland keren ze terug rond half april. 

Volwassen koekoeken trekken weg na de eileg in juni/juli. Jonge vogels veel later, in september en 

oktober.  

Info: Vogelbescherming Nederland 
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Terugblik………    

de Rabobank in Meterik 
 

Als in 2020 de verbouwing van MFC De Meulewiek achter de rug is, zal er waarschijnlijk niets meer aan 
herinneren dat op die plek jarenlang de Rabobank van Meterik was gevestigd. 
De ingang van het bankgebouw lag aan de Sint Jansstaat en bood toegang tot de balies.      

 
Op de foto de balies zoals die er op 1 oktober 1968 uit zagen toen de bank feestelijk werd geopend. 
 
Velen zullen zich deze plaats herinneren als de plek waar o.a. geld werd opgenomen of geld werd gestort. 
En wie herinnert zich niet de spaarweek in oktober. Veel kinderen vonden het spannend om, aan de hand 
van vader of moeder, de spaarpot naar de bank te brengen. Je eigen spaarpot werd omgeschud of je 
Rabobank spaarpot werd door de baliemedewerker met een sleuteltje open gemaakt en geleegd boven 
een machine. Vervolgens zag je de munten één voor één in gleufjes verdwijnen en zag je de teller 
oplopen. De briefjes werden geteld en het totaal gespaarde geld werd bijgeschreven op je spaarboekje of 
spaarrekening. Je kreeg je lege spaarpot terug en mocht een cadeautje uitkiezen waar je blij mee naar 
huis ging.  
Hierna kon het sparen opnieuw beginnen…  voor de spaarweek in oktober van het volgende jaar! 
     _   _   _   _    _    _    _    _ 
 
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!  

mailto:info@heemkundemeterik.nl
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Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel 
Stichting Taxus Taxi vanaf 1 juni weer actief met inzamelactie!  
 
Het taxus inzamel seizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om 
zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de 
stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel 
ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer 
duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus 
Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar 
weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.  
 
Op 1 juni geeft de stichting het startschot en is het weer mogelijk om 
24/7 alvast online een afspraak te maken via taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni zijn zij ook telefonisch 
weer bereikbaar, maar let op: dit laatste is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een 
afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische zaken 

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een 
aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale 
hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee 
terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 
 
Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name 
aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude 
takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil, ter 
grote van een voetbal, te maken in de gevulde tas en het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. 
Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden. 
 

Gratis materialen 

Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur 
gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij 
o.a. Boerenbond en Welkoop) welke online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel 
mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan 
de kuil in het midden van het snoeisel. 
 

Chauffeurs gezocht 

De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan 
iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op 
zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van 
rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.  
 
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via  
taxustaxi.nl of social media.  
 
 

http://www.taxustaxi.nl/afspraak
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
http://www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
http://www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
mailto:communicatie@taxustaxi.nl
http://www.taxustaxi.nl/
http://www.taxustaxi.nl/
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Mooie attentie. 
 
 
 
 

Afgelopen vrijdag hebben we een mooie attentie mogen 
afgeven bij verschillende bewoners van Meterik. 
 
Wiel Janssen nam contact op met de Dorpsverbinders en 
bracht namens een anonieme gever deze mooie 
kunstwerkjes, gemaakt door Geert Kunen uit Belfeld.  
 

 
Vrijwilligers hebben ze bezorgd bij Meterikse 
mensen.  
Met een praatje, een glimlach en soms een 
traantje werd deze bijzondere attentie 
dankbaar aangenomen. 
 
Wiel, anonieme gever, Geert Kunen en 
vrijwilligers bedankt, dat wij dit mogelijk 
hebben kunnen maken. 
 
        Tekst kaartje: Het wordt altijd weer licht  

               na de duisternis 
 
 

 

Oplossing logigram: Artikelen in ‘t Krèntje  

TITEL JAAR MAAND DAG 

Madou's bosje 2018 Februari De 1e (blz. 14)  

De moestuin van groep 5/6 2015  Juni De 4e (blz. 11) 

Ploegen en zaaien bij de molen 2019 Maart De 28e (blz. 16) 

Kaalslag beuken kerkhof 2016 Oktober De 16e (blz. 21) 

Balonnenwedstrijd 2017 September De 14e (blz. 7) 

 
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 
BOETSE 
Boetse  [Ned.:]  zacht stoten;  [verl.t.:] ik boetste;  [volt.verl.t.:] ik hèb 
geboetst 
 
’t Kiendje schrawde, doew ’t zich geboetst háj ánne stool. Mooder zat 
urre leeve óppe slup en troëstte ‘m. Gauw waas ’t kiendje wér stil en kós ’t 
kroêpend en schravelend zienen óntdèkkingsreis dór de kamer vervolge. 
Liêre loëpe brèngt nów iënmaol de nuëdige kiêre boetse mèt zich mèj. ’t 
Is valle en ópstao, ’t is schrawwe en lâche… ’t Huurt d’r aal beej.  
 
Ás ge óp láttere laeftiêd verleefd werdt, begint ów hárt ok te boetse, zelfs 
zoë hêl dát ge schoow werdt af iemes ’t huurt!  
Van dát boetse haet evvel niemes móttem bäöke… af ’t mós zie, dát ge em blauwtje leept! 
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Belangrijke berichten Horst aan de Maas 
 

Bereikbaarheid van de gemeente  

 

Gemeentehuis  

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaart. Op 
andere dagen kunt u ons bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Moet u persoonlijk iets aanvragen in het 
gemeentehuis? Bel ons om een afspraak te maken. Telefoon: (077) 477 9777. 
 

Gemeentewerf 

De balie van de gemeentewerf is gesloten in verband met het coronavirus. Bel ons als u een nieuwe 
afvalemmer of –container nodig heeft.  
 

Website horstaandemaas.nl  

U kunt 2-4 dagen geen zaken online regelen met DigiD door werkzaamheden. Dat geldt vanaf woensdag 
20 mei 17.00 uur en duurt tot en met zondag 24 mei. Vanaf maandag 25 mei werkt alles weer. Als de 
werkzaamheden eerder klaar zijn, dan kunt u eerder weer zaken met DigiD regelen. 
 

Wat kan tijdelijk niet? 

- Gemeentelijke belastingen online regelen: automatische incasso, bezwaar en kwijtschelding. 
- Verhuizing doorgeven 
- Geboorteaangifte doen 
- Naamgebruik wijzigen 
- Uittreksel (burgerlijke stand of Brp) aanvragen 
- Geheimhouding aanvragen of stopzetten 

 

Het Omgevingsloket en MijnOverheid blijven wel gewoon bereikbaar. 

 
 

1000 km bermkant!  

De voorjaarsmaai gaat beginnen! 
 
We gaan weer van start met de voorjaarsmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de berm 1 meter 
breed vanaf het asfalt gemaaid wordt, alleen waar dit nodig is in verband met de biodiversiteit berm. 
 

Veiligheid 

Om de veiligheid in verkeerssituaties te handhaven worden in onoverzichtelijke bochten de berm breder 
gemaaid. Ook op kruisingen wordt de berm, over een lengte van ongeveer 25 meter, breed gemaaid om 
gevaar en hinder te voorkomen. We doen dit met name voor de fietsers en schoolgaande kinderen die in 
het verkeer een kwetsbare groep vormen. 
 

Natuur 

Rijk bloeiende bermen worden niet gemaaid tenzij ze hinder veroorzaken. Bloeiende bermen met vlinders, 
hommels en solitaire bijen is een lust om te zien voor de voorbijgangers en zorgen voor een goede 
bestuiving van gewassen en fruitbomen. 
 

Tijd 

Horst aan de Maas is momenteel de grootste gemeente van Limburg. Dat betekent dat wij ongeveer 600 
km asfaltweg in beheer hebben waarvan ongeveer 500 km aan twee kanten 1 meter breed gemaaid 
wordt. Dit is 1000 km bermkant! De maaiwerkzaamheden nemen een aantal weken in beslag. We starten 
in de Peel, Horst en omgeving, Maasdorpen en werken naar elkaar toe. Heeft u problemen met de 
bermkanten, dan vragen wij om uw geduld. Om efficiënter te werken gaan we niet willekeurig maaien naar 
aanleiding van meldingen. Het maaien lijdt ongetwijfeld tot enige overlast, ook hiervoor vragen wij uw 
begrip. 
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Relatieworkshop ‘Houd me vast’ in Venray 

 

‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren. 

Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie relatie. Deze 
gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk 
vinden, waar jullie van dromen, waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit 
kunnen komen. In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie 
uitdagende oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan. 

De workshop is een aanrader voor paren die in hun relatie willen investeren en is gebaseerd op het boek 
‘Houd me vast – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ van dr. Sue Johnson. 

De workshop ‘Houd me vast’ wordt groepsgewijs aangeboden, maar is géén groepstraining. Jullie gaan 
als stel samen aan de slag. Met de andere deelnemende stellen (minimaal vier, maximaal zes) kunnen 
jullie gedachten en ervaringen uitwisselen. 

Houd me vast is geschikt voor ieder volwassen stel. De duur van de relatie – kort of lang – speelt geen rol. 

Voor wie: Stellen met beginnende relatieproblemen die in hun relatie willen investeren uit de gemeente 
Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. 
Wat: Tweedaagse relatieworkshop. 
Waar: Synthese Venray, Leunseweg 51 te Venray. 
Wanneer: Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 van 9.30 tot 16.00 uur. 

Aanvullende informatie  

De workshop is geschikt wanneer jullie je in één of meerdere onderstaande punten herkennen: 
• Jullie willen meer verdieping en verbinding met elkaar. 
• Jullie willen meer tijd nemen voor elkaar. 
• Jullie willen het vertrouwen in elkaar vergroten of herstellen. 
• Jullie willen elkaar, jullie relatie en waarom er soms ruzies zijn beter leren begrijpen. 
• Jullie willen het leven, jullie relatie en (voor ouders) het ouderschap samen vieren. 

Wanneer is de workshop niet geschikt: 
• Voor stellen die al van plan zijn uit elkaar te gaan. 
• Wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld. 
• Wanneer er sprake is van vreemdgaan binnen de relatie. 

In dat geval is het belangrijk om eerst (in relatietherapie) te werken aan herstel van vertrouwen. 

Informatie en aanmelden 

Afhankelijk van de maatregelen rondom het Corona-virus wordt de training online of in groepsverband op 
locatie aangeboden. Nadere informatie volgt zodra dit bekend is. 
Deelname is gratis. 
Aanmelden kan tot 2 weken voor start training. 
 

Voor de start van de training is een intakegesprek. 
Voor uitgebreidere informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.  
 

 
De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven. 

Je hart bepaalt wie je in je leven wil. 
En je gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft. 
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Tijd om weer lekker mee te doen voor kinderen   

        uit gezinnen met een laag inkomen 

 
 
 

Sportclubs en muziekverenigingen zijn weer gestart met hun jeugdactiviteiten  
 
De meeste sportclubs en muziekverenigingen zijn weer gestart met hun activiteiten voor jeugdleden. Een 
goed moment om (weer) lekker mee te gaan doen bij een sport-, dans- muziek- of jeugdvereniging.  
Lid zijn of blijven van een sportclub, muziekvereniging of Jong Nederland vraagt best wat van uw 
portemonnee. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen 
rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, sportkleding of een 
muziekinstrument. Want kinderen die lekker meedoen aan sport, muziek en vrije tijd zijn gezonder, ze 
leren hartstikke veel en maken nieuwe vriendjes. Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die 
gezinnen met een laag inkomen maken voor school(reisjes), rekenmachines, schoolfietsen of een laptop 
voor school. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor werkende ouders en 
ondernemers met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie. Leergeldhorstaandemaas 
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KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN 
 

HEMELVAARTSDAG GEOPEND 

VAN 10:00 tot 16:00 uur 

 
ACTIE. Wij gaan helemaal los. 

 
12 begonia’s   € 2,50 op = op 

    12 lobelia’s      € 2,50 op = op 
             12 vlijtige.liesje          € 2,50. op = op 
             10 geraniums  NU  € 7,50. 

 
Fuchsia’s, Sanvitalia, Margrieten, 

Gazania’s, Verbena’s, dubbele vlijtige liesjes, dahlias, hangbegonia’s 
NU ALLEMAAL  € 0,75. 

op=op op=op op=op 
 

Ma t/m vr 09:00 tot 18:00 uur 
Zaterdags 9:00 tot 16:00uur 

KWEKERIJ DE LIFRA 

Lorbaan 12A 

Veulen. 
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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. Besloten is om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te doen. 
Mocht er iemand een kerkelijke uitvaart wensen, dan mogen hierbij tot 1 juni 30 personen bij aanwezig 
zijn. Vanaf 1 juni tot 1 juli mogen er bij zo’n gelegenheid maximaal 100 personen aanwezig zijn, mits aan 
de veiligheidseisen wordt voldaan. 
 

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! 
 

Persbericht i.v.m. afscheid van de deken 

Onlangs is Deken Alexander De Graaf Woutering vanuit het Bisdom Roermond gevraagd om de 
opengevallen plaats van Plebaan-deken te Roermond te vervullen. Inmiddels heeft hij na beraad gevolg 
gegeven aan deze oproep en wordt daar dus de opvolger van Mgr. Rob Merkx.  
 
Alexander de Graaf Woutering, aangesteld als pastoor-deken in 2009, was destijds ook al de opvolger van 
deken Merkx. In het dekenaat Horst, qua oppervlakte het grootste van Limburg, zal dus een nieuwe deken 
worden benoemd; wie dat wordt is momenteel nog niet bekend.  Daarover wordt met het bisdom 
gesproken. 
 
Het tijdstip van de overgang van Horst naar Roermond is momenteel nog niet bekend.  Het streven is zo 
snel mogelijk. In verband met de coronacrisis zal er wellicht geen groot publiekelijk afscheid kunnen 
plaatsvinden. 

 

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

 

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  
Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en 
niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeen nummer van 
het secretariaat te gebruiken. 
 

Misintenties uit stichtingen 

Op verzoek van het federatiesecretariaat delen we u mee: 
Er zijn verschillende misintenties uit stichtingen die de afgelopen weken niet gelezen zijn of niet gelezen 
kunnen worden door het uitvallen van de missen. We willen het voorstel doen om deze betreffende 
stichtingen automatisch te verlengen voor zolang de periode nu duurt. 
Mocht u echter heel graag dat de intentie toch gelezen wordt zodra de kerken weer open zijn, willen wij u 
vriendelijk vragen om hiervoor contact op te willen nemen met het secretariaat zodra er meer zicht op de 
situatie is.  
 

 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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