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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren
Je kan de golven niet stoppen,
maar je kan wel leren surfen.
In week 21 geen neerslag in Meterik, behoudens 0,3 mm vrijdag.
Het blijft bij 6 mm in mei.
Aandacht... opgelet:
Geloof niet alles wat RIVM zegt !
Ze beweren dat het voldoende is om een mondmasker te dragen als je naar buiten gaat.
Dat heb ik vanmorgen gedaan maar de anderen hadden ook een trui en broek aan !!!!
Tot weeres met groeten van Jos

Aanleveren kopij

Ook met Pinksteren maken we op maandagavond ’t Krèntje.
Houd hier s.v.p. rekening mee bij het aanleveren van kopij.
Dank je!
De redactie

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijvoorbeeld:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Vervoer
Samen te wandelen/koffie drinken
Boodschappen doen
Samen naar de dokter te gaan
Hulp bij aanvraag voorzieningen
Computer ondersteuning
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 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 28 mei 2020
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

Juni
Wo
Do
Wo
Za

17:
18:
24:
27:

Informatieavond levensloopbestendige woningen 19.30 uur Bs Onder de Wieken
Dorpsraad aangepaste besloten vergadering 20:00 - 22:00 uur
Informatieavond levensloopbestendige woningen 19.30 uur Bs Onder de Wieken
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

09:
25:

Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

Juli
Do
Za

Augustus
Ma
Wo

03:
05:

Ma

10:

Do
Za

20:
22:

KBO wandelen 13:30 uur
- Vrouwen samen sterk Fietstocht Kevelaer (onder voorbehoud)
- Zanglust, opluisteren H. Mis Kevelaer 14:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Geslaagde oud papier- en metaalactie

Afgelopen zaterdag was het oud papier- en metaalactie.
Beide acties zijn, mede door jullie medewerking en de inzet
van onze vrijwilligers, goed geslaagd.
Namens JongNL Meterik, bedankt!

JongNL seizoen 2019-2020
Wij, als bestuur, zijn wekelijks in overleg met JongNL Limburg over het wel of niet hervatten van de
groepsavonden. Daarnaast verwachten we voor 1 juni een advies van JongNL Limburg over de
zomerkampen van dit seizoen. Aan de ouders van de leden de vraag, om jullie mail deze week in de gaten
te houden; zodra er nieuws is, melden we het via de mail!
Bestuur JongNL Meterik.

Na een lange tijd verplicht thuis blijven is het voor
de jongste jeugd van onze club weer voetbaltijd.

De jeugd t/m 12 jaar traint weer.
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens –
Vorstermans - deel 5
Nelly en Jan hebben 30 jaar in de boerderij gewoond die in 1958 is gebouwd.
In 1963 werd er een stal vast aan het huis gebouwd.
Tegenover hun huis hebben zij in 1972 een koestal gebouwd. Zoon Piet en zijn vrouw
Marianne gingen in 1989 op de boerderij wonen en ze kregen drie zonen. Jan is bij Piet
op het melkveebedrijf blijven helpen totdat Piet in 2008 een robot kreeg.

Jan en Nelly hebben ook meegemaakt dat er een auto bij hun in de kamer binnen reed. Jan en Nelly zaten
in de kamer op de bank toen de auto met de koplampen aan binnen reed. Gelukkig was de auto met de
voorwielen in de fundering onder het raam blijven steken. Een jongen van zestien jaar was ergens aan het
babysitten en had de sleutels zien liggen en is toen gaan toeren.
Jan vertelt ook dat de ruilverkaveling voor hen een geweldige vooruitgang heeft gegeven.
Wij kregen van 17 grondeigenaren percelen grond toebedeeld. De percelen lagen allemaal bij elkaar en
Jan noemt de eigenaren op. Het eerste stuk was van Hoaf Sjang [Verstappen], Swans Ties [v/d Sterren],
Giesse Sjang [Jenniskens], Helmkes [Peeters], Speulhofs Jeu [Tacken], Riekels [Geurts], Giesse Piet
[Jenniskens], Wevers Piet [Smits ] Fleuren Handrie [Jenniskens], Martens Sef [Tacken], Fleuren Grad
[Jenniskens], Buijssen Pietje, Gieres Toon [Jenniskens], Gieres Jacob [Jenniskens], Muijsers Drikus,
Steeghs Wum, Crommentoens [Houben en Litjens [Lemmen].
Er werden na de komst van de ruilverkaveling ook boerderijen afgebroken zoals van Lemmen Tinus
[Mulders], Madou Petje, Gerrits Jeu, Schuurmans aan de Schaak, en Vissers Gir.
“De bijnamen van de inwoners worden ook steeds minder gebruikt, bijnamen gaan verdwijnen”, zegt Jan.
Voorheen liep er ook een zandpad van het klooster naar de zandberg, waar ook woningen met de
voordeur richting zandpad lagen. Madou – Peeters [Petje], Houben Handrie voorheen ‘Hoaf’ boerderij van
Verstappen, Kleuskens Jan; deze familie is in 1939 vanuit Sevenum naar Meterik komen wonen. De
kinderen heten Mie, Jet, Sjeng, Nel, Ger, An, Sis, Jo, Lowie, Huub, Toon, Wies en Hay. Daarachter
woonde de familie Geurts [Riekels]; bij de familie Geurts hadden ze tien kinderen, zeven jongens en drie
meisjes: Ger, Jan, Sef (was priester), Michel, Ben, Lowie en Jeu en de meisjes To, Mien en Maria.
Eerst woonde de familie Tacken [Giertjes] ook aan het pad, maar zij hebben in 1913 een nieuw huis laten
bouwen voor aan de Crommentuijnstraat.
Daarna woonde de fam Crommentoens [Houben] en Giesse [Jenniskens en daarna lag oliemulusschuur
[Smulders].
Mulders Grad en Mien verhuisden in de jaren zestig naar de Dorperpeelweg in America naar een
ruilverkavelingsboerderij.
Ook werden er eind jaren twintig, begin dertiger jaren boerderijen gedeeld zoals het gebeurde bij:
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Martens Handrie en Sef
Houben Tinus en Sjang
Fleuren Handrie en Sjang
Hoaf Sjang en Leen, Hoaf Sjang en Lien van Rijswick trouwden en kregen de nieuwe boerderij aan de
Crommentuijnstraat. Leen Verstappen trouwde met Houben Handrie en samen gingen ze op de
‘hoafboerderij’ wonen aan het kloosterpaadje.
Later hebben Jan en Nelly de stal laten verbouwen tot woning, waar ze zijn gaan wonen.

Restant PK competitie en jaarvergadering
Voor de eindrangschikking van de PK 2019-2020 heeft het bestuur besloten nog 3 wedstrijden te spelen
voor de plaatsen 1 t/m 3.

Deze wedstrijden zijn: JAN LEEUWESTEIN
THEO VD BEKEROM
JAN LEEUWESTEIN

- BERT SCHATTEVOET
- JAN HOFMANS HORST
- GER BOUTEN

Deze 3 partijen worden afgewerkt op vrijdag 5 juni vanaf 13.30 uur bij Café Kleuskens

Tussenstand PK per 13-03-2020:
1234-

Hay Versleijen
Theo vd Bekerom
Jan Leeuwestein
Bert Schattevoet

46 wedstrijdpunten/gespeeld 21 partijen
44 wedstrijdpunten/gespeeld 20 partijen
43 wedstrijdpunten/gespeeld 19 partijen
42 wedstrijdpunten/gespeeld 20 partijen

Als nieuwe leden zich willen aanmelden bij het Ouderenbiljart voor de competitie 2020-2021 of voor PK
wedstrijden (onderling), alleen gespeeld op de vrijdagmiddag, dan kan dit nog tot 6 JUNI.

Voor opgave en info kan men terecht bij:
Hay Versleijen
Hay Hermans

Email: hmg.versleijen@home.nl of
Email: hayhermans@hetnet.nl

De jaarvergadering wordt onder voorbehoud gehouden op 10 juni a.s. om 14.00 uur
(locatie nog niet bekend).
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Op zaoterdaag um half 10 beej de koffie woore dr 2 vlaaje te
verorbere. Theejke kiekt ens in de doëze: “Hmmmm, genne slagroom
zeej ik”. Dus de volgende kiër zal dr minstes enne dikke aarbeienvlaaj
motte koome mit en dikke laog slagroom dr op um à de verwachtinge
te kunne voldoon. Má Theejke woord op zien wenke bedind: op dát
moment kwaom de vrouw vá Maurice mit de kleine meid binne loëpe
mit eigegemâkte werme appelflappe, genôg veur de ganse ploog.
Daat ging dr wal i, lekker, super bedankt! Ut woor zò gezellig dát Chiel
nao en half oor toch ma wir es veurzichtig opstông um ut volk à ut
werk te zette.

Ruud en Wiel woore beej ut veurmalige pinhûkske de boëtemoor à ut
optrekke. Dát veel nog ni meij, ut druugde veur genne maeter dus ge
kôs ni echt maeters make. Daor beej môste dr hiël vuul stiën geslepe
waere umdát die té hard ware um fijn te breake mit enne beitel.

Frank haj ziene heftruck gehaald um schrôt ván ut
platte daak aaf te hale en neeje stiën wir baove op ut
daak te zette.

Maurice haj dikke erm gekrege umdát heej de hiële
morge baove zien mâch mit en boormachien gate
môs boore in die dikke iëzere bêlk à ut plefông.
Ik bin beneejd of heej ziene motor good in bedwang
haet kunne halde beej de motortocht oppe zondaag.
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Gerrit en ik ginge binne beej de alde toiletgroep nog wát
stiën in de moor metsele zoëdát de stucadoor binnekort
de binnemoore netjes strak kôs gaon stuucke:

Stucadoorsbedrijf Brouwers Meterik waor same
mit Jos al à ut rondloëpe en ut werk in à ut plenne.

Jan woor de verwermingsbuuze à ut umlegge zoëdát
die netjes achter de bekisting koome te zitte, en hiël
gefrot.

Ondertusse woor Annemie mit eur petattemeske gearriveerd en zeej ging mit Theejke de door de Taco
gesponserde petatte schille um zelfgemâkte friet te bakke.
Lekkere friet mit enne schnitzel en eige gemâkte champignonroomsaus, daat giët dr wal i!
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Hay en Sefke hebbe de hiële daag same opgetrôkke, veurnamelik i de biljartzaal. Rame slope en
dichtmetsele.
En wát bepraote die dán zoëal? Beveurbild as Sefke de kleine beitel zukt, ma um ni kán vinge. “Ohh”, zaet
Hay, “ik heb um in mien vottetès, sorry”. “jaojoa” zaet Sefke, “as geej now en lekker vrouwekôntje had
gehad, dán haj ik di wál gevônge…”.
Effe later zien ze same veurzichtig en plint à ut verweidere die nog gebroëkt mot waere. “Motte effe iets
scherps pakke Sefke, dán lukt dát wal”. “Wánt geej ziet dát ni miër?” Wir wát later laot ik prongeluk enne
blok valle beej ut beejzette, di brikt in twiëje. “Precies good” rupt Sefke ”dát is rechter gebraoke dán dát
Hay kán zaage”. En zoë giët dát nog en tiedje door.
Um drie oor mit zn alle en lekker pilske gedronke en daan zit ut er wir op veur dizze zaoterdaag.
En Wiel, wát is dr de âfgeloëpe waek nog gebeurd i de zaal? Ut woord is á Wiel:
”Gekke weak gewes. Werke in de zaäl. Hoa ma. Moandaag iërs
de hiële daag op de kleïnkïndjes gepässe. En dïnsdaag woord de
fiets op de auto gebônge. Want we moge wir miër vaan Rutte. En
ginge weej nâ de Utrechtse Heuvelrug en bitje roond fietse. Weej
häje een hotelkämer geboëkt mit dun eët oët. Ma doa hove weej
ut ni ôver te hebbe.
Doonderdaag kwoame weej wir terug. Ik ging natuurlijk direct noa
de zaäl kiëke. Waat zôg ik doar? Ïemand haaj een afzug kap en
nâg waat grej been ozze rommel geflikkerd. Leuk is daat. Moge
weej daat oprume.
Joa en doonderdaag waas enne höge zoondaag dus woord der
ôk ni gewërkt. Vriëdaag häje de miëste ôk enne vreje daag.
En toew waor de waek al wir um”.
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
Beste inwoners van Meterik,
De laatste openbare vergadering van de Dorpsraad vond op 20 februari jl. plaats. Door de
coronaregels was het daarna niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te plannen.
Om vaart te houden in enkele onderwerpen heeft de Dorpsraad donderdag 14 mei jl. een besloten
vergadering gehouden met inachtneming van de regels. Omdat momenteel onduidelijk is wat de regels
worden voor juni heeft de Dorpsraad besloten om de laatste vergadering voor de zomervakantie (in
juni) ook besloten te houden.
Indien u agendapunten heeft voor de Dorpsraad, dan kunt u deze uiterlijk 17 juni a.s. mailen naar
info@dorpsraadmeterik.nl of contact opnemen met één van de leden van de dorpsraad.
We hopen dat we in september weer normaal kunnen vergaderen.

Verslag van de (besloten) dorpsraadvergadering van donderdag 14 mei jl.
Ondanks de coronamaatregelen is de werkgroep openbare ruimte druk geweest en heeft ook voor de
komende tijd nog de nodige werkzaamheden gepland.
Zo hebben ze de tijdelijke herbestrating bij het MFC op zich genomen.
Verder hebben ze het concept centrumplan van de gemeente ontvangen. Zij gaan hierover met de
gemeente verder in gesprek.
Het onderhoud van de Donksweide gaat zo goed als het kan door en bij Madous bosje wordt het teveel
aan begroeiing aangepakt.
Vanuit de werkgroep sociaal hebben de Dorpsverbinders regelmatig telefonisch contact met diverse
ouderen uit Meterik. Zou u ook graag een keer gebeld willen worden, of kent u iemand die graag een
telefoontje zou willen ontvangen? Neem dan contact op met de Dorpsverbinders via: 06-38230621
Mailen kan ook naar: dorpsverbindermeterik@gmail.com.
De werkgroep wonen en dorpsontwikkeling heeft de informatieavond levensloopbestendige woningen
gepland op 17 juni 2020 (en indien nodig vindt er een tweede avond plaats op 24 juni 2020). Hoe één
en ander organisatorisch plaats gaat vinden (i.v.m. de corona-maatregelen) en hoe u zich kunt
aanmelden, wordt in het Krèntje, op de website en op Facebook bekend gemaakt en toegelicht.
De dorpsraadvergadering van juni 2020 zal besloten zijn. Verdere informatie kunt u bovenaan dit
bericht lezen.
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Informatieavond levensloopbestendige woningen
17 en 24 juni op basisschool Onder de Wieken
Rector de Fauwestraat 26 Meterik
aanvang 19.30 uur
Tijdens deze avond worden de plannen verder toegelicht en wordt ook aangegeven hoe u kenbaar kunt
maken dat u interesse heeft.
In verband met de regels rondom het coronavirus zijn wij gebonden aan bepaalde regels en dat we een
gelimiteerd aantal personen mogen toelaten. Dit betekent:
-

dat u zich vooraf dient aan te melden. Dit kan via mail wonen@dorpsraadmeterik.nl of met een
briefje in de bus op Crommentuynstraat 18, 5964 NM Meterik. Vermeld hierbij naam, adres,
telefoonnummer en aantal personen.
dat als een avond is volgeboekt u automatisch wordt aangemeld voor de andere avond;
dat u (helaas) niet welkom bent als:
* u nu huisgenoten/gezinsleden heeft met corona;
* u genezen bent van corona korter dan 2 weken geleden;
* u een of meerdere van de volgende symptomen heeft: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C);
* u huisgenoten/gezinsleden heeft met deze symptomen.
Werkgroep Wonen en dorpsontwikkeling

Verschillende betekenissen van Pinksteren
Pinksteren is altijd tien dagen na Hemelvaartsdag en 7 weken na Pasen. Pinksteren is altijd op een
zondag, maar de datum verschilt per jaar.
Pinksteren heeft twee verschillende betekenissen: de betekenis in het jodendom en de betekenis in het
christendom. Bij het jodendom staat vooral de afsluiting van de Pesach centraal. Het Christendom zegt
met Pinksteren dat de Geest van Christus, zoals Hij had beloofd, te zullen zenden naar de gelovigen.
Hierdoor waren de mensen tot dingen in staat die ze niet hadden verwacht van zichzelf.
Pinksteren wordt traditioneel gevierd met een speciale Pinksteren dienst in de kerk, maar dit jaar vervalt de
viering i.v.m. de coronamaatregelen. Tijdens deze speciale dienst wordt het Latijnse lied Veni Creator
Spritus gezongen. In dit lied worden de gebeurtenissen van Pinksteren verteld.
Pinksteren wordt niet alleen traditioneel gevierd. Zo vinden er door het hele land door activiteiten plaats.
Een van de populairste is Pinkpop, maar ook dit festival gaat dit jaar niet door. Vroeger heette dit festival
Pop met Pinksteren.
Ook werd er vroeger vaak Pinksterblom gevierd. Hierbij werd het mooiste ongehuwde meisje van het dorp
gekozen en zij werd dan door mannen uit het dorp versierd. Deze vorm van viering zie je tegenwoordig
nergens meer.
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In deze tijden van corona groeit onze behoefte aan positieve, liefdevolle
en hoopvolle berichten. Dat is logisch. Wij mensen hebben positieve
emoties nodig om met het negatieve om te kunnen gaan.

1. Zie gemis als wat het in feite is.
Als je iemand mist, betekent dit dat jouw hart laat weten dat je van deze persoon houdt.
Sommige mensen denken dat sterk zijn betekent dat je geen pijn voelt. Dat is niet zo. Integendeel. Sterk
zijn betekent dat je pijn voelt, begrijpt en accepteert. Koester hetgeen iemand voor je betekent.

2. Accepteer wat is.
Positief blijven betekent niet dat je nooit verdrietig of boos bent. Het betekent dat je je niet daardoor laat
tegenhouden.
Je hoeft je niet altijd positief en gelukkig te voelen. Het is absoluut oké om je boos, verdrietig, gefrustreerd
of angstig te voelen. Wees lief voor je verdriet. Laat het zijn en weet dat het ook weer over gaat. Alles
stroomt en niets blijft.
Stop gevoelens niet weg. Ook de negatieve niet. Maar ga vooral op zoek naar positieve emoties.

3. Maak je niet druk om fouten die je eventueel maakt.
Niemand is perfect. We maken fouten. We zeggen de verkeerde dingen. We doen domme dingen. We
vallen. En we staan weer op. Beter.
Ik val. Ik sta op. Ik maak fouten. Ik ben mens. Ik ben niet perfect. Ik leef en ik leer.

4. Neem je tijd.
Respecteer je lichaam als het om rust vraagt. Respecteer je geest als het rust nodig heeft. Relax en gun
jezelf de tijd die goed voor je is.
Deze tijd biedt je bij uitstek de mogelijkheid om wat meer tijd voor jezelf te nemen. Rust te pakken in de
haast van het leven. Maak hier gebruik van. Creëer nieuwe, rustgevende gewoontes.

5. Alles wat je aandacht geeft, groeit.
Hoe minder je reageert op negativiteit en hoe meer je zelf vanuit een positieve intentie handelt, hoe
gemakkelijker je leven wordt.
Maak je niet druk over wat anderen denken of doen. Laat het gaan. Je hebt vaak geen idee wat mensen
allemaal meemaken in hun leven. Wees zelf het positieve, liefdevolle voorbeeld.

6. Stop met hetgeen je niet verder helpt.
Als iets je geen liefde, rust of positieve energie bezorgt, vraag jezelf dan af of je ermee door wil gaan.
Soms is stoppen met je negatieve gedachten het beste wat je kunt doen. Niet langer fantaseren over wat
er mis kan gaan, maar diep ademhalen, je aandacht verleggen en vertrouwen dat het uiteindelijk wel goed
komt. Zorg goed voor jezelf. Als je niet lekker in je vel zit, stop met wat je aan het doen bent. Zorg eerst
voor goede energie en ga dan pas verder.

7. Neem op tijd afstand van alles wat je slechte energie bezorgt.
Je hoeft het niet uit te leggen of te verklaren. Het is jouw leven. Doe wat je gelukkig maakt.
Het nieuws dat je voor gevaren waarschuwt, heeft nut. Het zorgt voor urgentie. Op het moment dat je de
crisis serieus neemt, hoef je niet meer alles te volgen. Dan kun je beter afstand nemen. Stel een nieuwsdieet in. Luister alleen naar experts als het over de crisis gaat.
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8. Ga op zoek naar wat je kunt veranderen.
Relax. Als er veel in jouw wereld gebeurt, verklein je cirkel en richt je aandacht op wat je zelf kunt doen.
Als je gelukkig wilt zijn, is het wel zo verstandig om zelf richting te bepalen. Als je ’s ochtends wakker
wordt, kun je afwachten wat voor dag het wordt of je kunt besluiten wat jij er van gaat maken.
Vandaag maak ik me niet druk over dingen waar ik geen invloed op heb. En morgen weer niet.

9. Wees lief voor je naasten.
Liefde is de meest helende kracht in de wereld. Geef het. Deel het. Ontvang het.
6 uitspraken die eenieder nodig heeft:
• Ik hou van je
• Ik ben trots op je
• Het spijt me
• Ik vergeef je
• Ik hoor je
• Je kunt het!
Te horen krijgen dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet, dat is en blijft toch iets heerlijks.
Een crisis verhoogt je kansen om van betekenis te zijn. De behoefte aan liefde en waardering wordt vele
malen groter. Het is fijn om te geven. Applaudisseer voor de mensen die elke dag aan de frontlinie gaan
staan en voor ons allen zorgen. Steun ze en vraag waar je kunt helpen.
We zien in de maatschappij gelukkig een overvloed van mooie, hartverwarmende initiatieven ontstaan…
het zit gewoon in ons mensen. We deugen. Het was er altijd al. En we kunnen er zelf elke dag voor kiezen.
We kunnen het zo in een handomdraai opzoeken.
Pak de fijne, simpele mogelijkheden aan. Stuur bijvoorbeeld een mooie wenskaart naar mensen die alleen
zijn, kwetsbaar zijn en/of het moeilijk hebben.

10. Trek je conclusies.
De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen, plaatsen, ervaringen. Het zijn
gevoelens van liefde, vreugde, verbinding, begrip en plezier. In de tijden van corona wordt dit extra
duidelijk.
Het leven draait niet om rijk zijn, populair zijn of hoog opgeleid zijn. Het draait om liefdevol, vriendelijk en
echt zijn.

11. Wees vandaag dankbaar en bedenk hoe rijk je bent.
Je familie en vrienden zijn onbetaalbaar. Je welzijn is je welvaart. En je gezondheid is goud waard.
Het beoefenen van dankbaarheid is geluksvaardigheid nummer één. Neem hier juist nu de tijd voor.
Ik werd vanmorgen wakker. Kon kleding aantrekken. Er was stromend water. Ik kon eten en drinken. Het
leven is goed. Ik ben dankbaar.

12. Kies voor wat je energie geeft.
Lichaamsbeweging verandert niet alleen je lichaam. Het verandert ook je geest, je houding en je
stemming.
Werk aan je eigen positieve instelling. Investeer in jezelf. Mediteer. Eet gezond. Drink water. Beweeg veel.
Breng tijd door in de natuur. Je bent het waard.
Laat negatieve mensen niet de ruimtes in jouw gedachten vullen. Volg positieve mensen.

13. Kijk verder dan de crisis.
Mensen onderschatten vaak wat er in een jaar kan veranderen. Over een jaar kan je leven er mentaal,
spiritueel en financieel compleet anders uit zien. Geloof in jezelf.
Wat voorbij gaat, laat ik los. Wat niet van mij is, laat ik los. Wat ik wel kan en wil veranderen, pak ik met
beide handen vast. Tijdens de zwaarste stormen worden we het meest op de proef gesteld. En als deze
voorbij zijn, weet je hoe sterk je was.
Mark Verhees, oprichter www.voorpositiviteit.nl
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Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord of gelezen: Alpe d’HuZes gaat dit jaar niet door en wordt
verschoven naar volgend jaar. Heel jammer, maar ook begrijpelijk in deze situatie rond het coronavirus.
Een extra jaar om te trainen dus, want op 3 juni 2021, de nieuwe datum voor dit evenement, gaan we
het opnieuw proberen.
De teller van Alpe d’HuZes staat nu al op 7 miljoen aan donaties voor kankeronderzoek. Het
donatiebedrag van dit jaar wordt bij de donaties van de volgende editie van Alpe d’HuZes geteld. Sowieso
gaat het onderzoek naar kanker door, daar zijn afspraken over met KWF Kankerbestrijding.
Op dit moment hebben wij voor het Alpe d’HuZes/KWF-fonds € 5.550,-- opgehaald, een erg mooi
bedrag. We bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen
met kanker is veel geld nodig en daarom zullen we met nog enkele acties dit bedrag proberen te
verhogen. Over deze acties zullen we na de zomervakantie communiceren. We hopen in ieder geval de
beloofde bingo te kunnen houden.
Voor degenen die ons op 4 juni hadden willen volgen: de organisatie wil Alpe d'HuZes 2020 niet zomaar
voorbij laten gaan! Er komt een special edition op donderdag 4 juni. ‘Saamhorigheid op afstand.’ Hierover
kun je meer lezen op opgevenisgeenoptie.nl.
Zelf willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en op een speciale manier
vorm geven.
Jan en Mariëtte Laurijsse

HÔRSTER WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën
SUKKELE
Sukkele [Ned.:] langzaam en ongelijk lopen; [verl.t.:] ik sukkelde; [volt.verl.t.:] ik hèb gesukkeld
Ás weej vroeger ovver ’t pedje nevven ’t vêld na schoël leepe, háj ós mooder thoês ál gezâg: ‘Jónge,
ónderwaeges né sukkele má driëj doorloëpe, ânders kómde nag te laat’.
Ónderwaeges waas d’r evvel genóg te belaeve, zoëás ’t schuume vam bakpruumkes béj Crómmentoens
af keutelpaerkes béj Riêkels. We leepe miëstal óp ós doëje gemaak nevve Klöskes en Haof Hân, má béj
Madous Pedje waas ’t duk renne geblaoze ás Frênske, ‘dén e schruufke los háj’, zich vertoënde en
grómmend áwêrk mákte um ós achternao te kome.
13
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Een terugblik……

Geurts Hof

Van Frank Geurts ontvingen we bovenstaande foto en de bijbehorende tekst, waarvoor dank.
De personen op de foto v.l.n.r. zijn: Coba van Asten, Mien Bouten, An Bouten, Gerard Bouten (Geurts
Grad), Driek van Asten, Maria Theodora Wijnhoven, Pieter Mathijs van den Heuvel, Maria Petronella van
den Heuvel en Jacobus van Asten.
Op Geurts Hof hebben sinds circa 1600 (?) vele voorouders van mijn opa (Teeuwese Frans) gewoond en
gewerkt. Naast de boerderij waren er meerdere grote schuren.
(zie Tranchotkaart 1803-1820).
Na het vertrek van mijn opa zijn vader naar Venray (waar deze trouwde en verder ging met boeren) is
onder andere de familie Van Asten - van de Heuvel in de boerderij gaan wonen.
Het toeval(!) wil dat ik getrouwd ben met Annie Van den Heuvel, een nazaat van die bewoners.
Nog toevalliger is, dat onze trouwfoto (onbewust!) november 1979 is gemaakt voor de plek waar Geurts
Hof stond. Daar stond toen een bosje met dennenbomen van Wiel Jenniskens uit Hegelsom.
Uiteindelijk is de boerderij volgens mij in de zestiger jaren verwijderd wegens ouderdom, vocht en verval.
Rengske (Kellenaers) heeft er als laatste gewoond............

Herfst-/winteractiviteiten
Beste leden
Op dit moment is het nog erg onduidelijk of de herfst/winter activiteiten van V.S.S. plaats kunnen
vinden. We hopen natuurlijk dat de versoepelingen zich doorzetten en we weer met goede moed
ons vertrouwde leven kunnen oppakken.
De fietstocht naar Kevelaer is onze eerste activiteit; half juli horen jullie of deze
tocht doorgaat.
Houd het Krèntje goed in de gaten of er nog ontwikkelingen zijn wat betreft het
programma.
Blijf gezond en help elkaar waar het kan.
Het bestuur
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