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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Blijft de winter zacht,
weet dat koorts en griep u wacht.
In week 43 is er 10 mm. bijgekomen.
Het totaal in oktober is nu 51 mm.
Wie houdt van wind,
november het meest bemint.

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
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
Actuele agenda overgenomen op 24-10-2020 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl

November
Za
Do
Za

07:
19:
28:

Sint Maarten viering 17:30 - 20:00 uur (geannuleerd)
Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

December
Ma
Do

07:
10:

Ma
Do

14:
17:

Za

19:

KBO wandelen 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Heemkunde Meterik: plenaire vergadering in MFC 20:00 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO adventsviering 14:00 uur
- Dorpsraad vergadering bij café Kleuskens 20:00 - 22:00 uur
- JongNL Meterik, Pruts-inn 08:00 uur
- JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Januari
Za
Za

16:
23:

JongNL Meterik, grote poets 08:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

Februari
Do
Za

04:
27:

Einduitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Za
Za

13:
27:

JongNL Meterik, NL doet actie 07:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur

De eerste betalingen zijn binnen
We vragen iedereen om zelf het abonnementsgeld voor 2021 over te
maken; u ontvangt van ons geen rekening of acceptgirokaart en het geld
wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven.
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus.
Een postabonnement blijft in 2021 € 125,00 kosten, ondanks de steeds stijgende posttarieven.
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook.
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2021 elke donderdag in uw mailbox.
We vragen u om het abonnementsgeld over te maken op
NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik.
Vergeet bij de betaling niet uw naam én bezorgadres te vermelden! Vermeld bij een digitaal
abonnement óók uw mailadres (zonder @).
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Meterik Schoon
Doe jij ook mee??
Stoor jij je ook aan de rommel die her en der achtergelaten wordt. In het centrum, in het buitengebied, op
het fietspad, in de bossen; overal wordt afval achtergelaten.
Samen of wanneer het jou het beste uitkomt een rondje maken… en het afval wat je tegenkomt
meenemen. Goed voor je fitheid en goed voor het milieu.
Een vijftal mensen hebben zich al gemeld.
Samen zetten we de schouders eronder voor een zwerfafvalvrij Meterik.
Doe mee! Mail dan naar info@dorpsraadmeterik.nl of neem contact op via 06-54951201
Voor de materialen wordt gezorgd.
Dorpsraad Meterik.

En dan begint het toch te jeuken!!
Met man en macht is er gewerkt om bij ‘Onder de Wieken’ een prachtige plek voor de jeugd te realiseren.
Een plek waar iedereen fijn kan spelen of gewoon eventjes kan chillen.
En dan lopen er een stelletje onverlaten rond, die het nodig vinden om met geweld een flinke bank te
vernielen.

Dit is nu het derde geval.
Eerst werd het beeldje van de hond op de speelplaats kapot gemaakt.
Hierna werd een boom in de tuin zo toegetakeld, dat deze het niet overleeft.
En nu de tafel met banken.
Hopelijk gaat het gezond verstand, ook bij deze lefgozers, een keertje werken.
Ton Hendriks.
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Excursie naar de Schadijkse Bossen/de Schaak
In de dorpsraad van september werden er vragen gesteld over de
toestand van de Schaak en dan met name over de heide die er
zou komen na het kappen van de dennenbomen. De indruk was
ontstaan dat er sprake was van achterstallig onderhoud en dat
langzaam maar zeker de heide aan het verdwijnen was.
Dus een belletje naar Staatsbosbeheer en al vrij snel kon er een
excursie geregeld worden onder leiding van boswachter Andy
Liebrand.
Op een prachtige dinsdagmiddag werden we al lopend geïnformeerd over de stand van zaken. Een stukje
historie kon hier niet ontbreken.
Vroeger lagen hier uitgestrekte
heidevelden. Boeren lieten er
schapen grazen en staken er
plaggen. Zo ontstonden kale
plekken in de heide en kreeg de
wind vat op het openliggende zand.
Dit woei op tot zandduinen.
Vandaar het heuvelachtige
karakter in een groot deel van het
bos.
Aan het eind van de 19de eeuw ging men de zandverstuivingen te lijf door grote delen te bebossen met
grove dennen. Heidevelden werden ontgonnen tot landbouwgebieden.
In 2007 heeft Staatsbosbeheer een deel van het bos gekapt
om weer een open gebied te creëren, waar de heide en het
stuifzandlandschap van weleer zich kunnen herstellen. Met
geiten (de Hollandse landgeit) en schapen wordt het gebied
beheerd en de opslag bestreden. De geiten heeft men helaas
moeten ruimen omdat ze besmet waren met de
zwoegerziekte.
Begrazing alleen is niet voldoende om de opslag van met
name Amerikaanse vogelkers te bestrijden.
Op diverse plekken is inmiddels met menskracht het
struikgewas verwijderd en zijn boompjes gekapt. Op sommige
plekken laat men het struikgewas staan om zo schuil- en
nestgelegenheid voor vogels en andere dieren te scheppen. De indruk dat het gebied achterstallig
onderhoud had klopte dan ook maar gedeeltelijk.
En toen donkere wolken, midden in open veld, met een gigantische wolkbreuk. Stonden we allen mooi te
kijken in onze zomerse outfit. Een enkeling had voor de zekerheid een regenjack meegenomen… maar
voordat deze aangetrokken was … Iedereen was door en door nat of gewoon zeiknat.
Helaas geen ruimte meer om samen af te sluiten… iedereen als de wiedeweerga naar huis, drogen en
schone kleren aan.
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As ut good is, is dit de látste gezamelikke zaoterdaag dát dr massaal geklust wuurd in de Meulewiek.
En wir waore dr um âch oor enne gâs vroege vogels ván de partee. En toew ut richting de koffie en vlaaj á
leep, kwaome dr nog miër veugel á gefladderd: in totaal vertien.
En die zoate letterlik ôveral: in de gang, in de foyer, in de zaal, boëte, op ut bordes, roëkersruumte, op ut
daak, in de biljartzaal en in de kroëpruumte. En allemaol druk in de weer.
Ma good dát we veul vierkante maeters hebbe en ut good kunne verdeile.

Ván ruile kumt dizze kiër gen huile: weej hajje mit de Soos werkzaamhede oëtgeruild: enne gâs jông jônge
mit lenige knûk in ôzze kroëpruumte en enne gâs jông belege schilders eur portaaldeure verve.
Sjeng en Stef waore vrijwillig á geweze um de kroëpruumte leeg te hale en op te ruume zoëdát dr in
januari de onderkant ván de vloor ge-iesoleerd kán waere. Tjonge jonge, wát zooge ze dr oët, ze woore wit
ván de stof. Ik vroog wát ze wojje drinke taege de stof. “Beer, beer natuurlik”. Ik zeg, “jonges: ut is nag gen
kwart veur tien, ut zal dan wál 0.0 motte zien af enne Radler”?
Ôf water kôs brande. Gelukkig bleef ut beej fris.
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En wie woore dán die gâs jông belege schilders die de portaaldeure ván de Knor ginge verve? Natuurlik ut
vaste schildersduo ván de látste twië weake: Annemie en Hans.
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Jos en ik waore de andere 2 schilders. Ik môs nao baove op ut daak de raam en de boëtedeur ván de
kleine vergaderruumte en ut keukentje schildere. Stông ik dao alliën in waer en wind en kreeg niks mej wát
dr allemaol in en um de Meulewiek gebeurde en kôs ok gen gooj fotoos make. Ik veulde meej dao en bitje
Remi, alliën op de wereld.
En toevallig kreeg ik die vraog um âch oor vannemerge ván Chiel: ”Hee, wát bedoelde geej de veurige
waek in ut Krèntje mit Remi, wie of wát is Remi”? Ik keek um is á en vroog aan Sjeng en Stef of die Remi
kende. Ok ni. Generatiekloof? Gelukkig wis Jan ut wál en wis ôk de naam ván dn hônd, Capi, en ván dn
aäp, Joli-Coeur. Dát ging meej wir te wiet. Dus âs de jonges ut verhaal wille kenne en taegeswoordigs
wienig beûk mier laeze ma de film wille kieke, heb ik di gevônge: ni beej Videoland, ni beej Walt Disney
kanaal ma gewoën beej Netflix.
Jan en Frank woore rondum de bouw á ut opruume en daan is enne container ván Taco Agro BV en gooje
oëtkomst: danke Taco!

Chiel haj en liëske gemâkt ván
opestônde werkzaamhede en dit
âfgewerkt: vraog meej ni wát dr
allemaol op stông, dát wis Remi
ni.
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De Meulewiek haj andere steûl gehaald en hajje de greune
steûl ôver.
De Meule woj die wál. In iërste instantie kwaome ze dr 75
ophale. Dn twedde kiër wojje ze dr nag 40 beej hebbe. Gen
probleem. “Moej” zaet ôzze beheerder Wiel, “daan konde 120
minse en gooj zitplaats beej de Meule á bieje”. Hoëfdrekene
Wiel, konde baeter á de peerd ôvver laote….?

De Meulewiek giët ôk investere in neej geluid inne zaal. Dr komme dikke boxe á ut plefong te hange en
natuurlik ôk inne foyer. Dao is en kommissie ván knappe koppe veur same gesteld die de knupkes gaon
bedeene: Lars, Giel, Mark en René.
Vandaag begoste ze mit ut naokieke ván de kabels, verbindinge, lampe, apparatuur etc.
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De manne hebbe mit de luchtcompressor de confetti ván
Inside the Cage van 2017 nag nao beneeje geblaoze: ut
dwarrelde daor de hiële zaal. Toch nag en bitje
Carnaval….

De LED verlichting werkt ok, ma is en
dingetje as zaoterdaags in Hôrs de
Nacht van de Nacht wurd gehalde en
idderiën gevrôgd wurd ut en bietje
donker te halde.
Ut zuut dr schôn oët.

Als letste nag en biertje veur ut werkvôlk en ut zit dr op.
Is ut dán hiëlemaol âf? Ni, dát nag ni, ma wal bijna en ge mot dr
enne kiër en punt achter kunne zette.
Via dizze waeg alvâs alle vreejwilligers hartelik dânk
veur alle inzet, kunde, enthousiasme en flauwekul en
zoë gauw ut veilig is, gaon we dr mit z’n alle enne op
vatte!
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Wateroverlast in je tuin?
Wat kun jij doen om dat te voorkomen?

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden
regenwater niet verwerken, waardoor straten en tuinen onder water komen te staan.
Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval, maar ook door de toename van de hoeveelheid
bebouwing en verharding in tuinen. Wat kun je doen om het verschil te maken? Als inwoner kun je op
verschillende manieren aan de slag met jouw omgeving klimaatbestendig maken. Door jouw bijdrage help
je mee aan het voorkomen van wateroverlast, droogte, hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Oplossing op eigen terrein
Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om maatregelen te nemen.
Op www.waterklaar.nl staan verschillende oplossingen die genomen kunnen worden op eigen terrein zoals
het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen van een grindterras.

Grindterras
De meeste mensen leggen om meerdere redenen verhardingen aan in hun tuin.
Voor een aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel dat je niet meer dan 40% van je tuin moet
verharden. De rest van de tuin is dan bestemd voor groen.
Je kunt het beste waterdoorlatende verharding zoals grind of houtsnippers aanleggen. Het regenwater dat
op het grind of de houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken in de grond.
Wanneer je de waterdoorlatende verharding lager aanlegt dan de rest van je tuin, kun je daar ook prima
het regenwater van je dak opvangen. Bij een goed doorlatende verharding zakt het regenwater van bijna
alle buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse piekbuien blijft er voor een korte tijd water staan. Uit de
praktijk blijkt dat dit geen probleem is.
Wil je meer mogelijkheden bekijken? Kijk dan op de website www.waterklaar.nl

Wandelen
Maandag 2 november gaan we weer wandelen en gaan we, als het mogelijk is, koffie drinken bij één
van de deelnemende bestuursleden.
We vertrekken om 13.30 uur bij ‘de Meulewiek’. Omdat andere activiteiten i.v.m. het nog altijd durende
coronavirus niet door mogen gaan, is het mogelijk een aanrader om ook eens mee te gaan. De afstanden
die gelopen worden zijn 3 en 5 km. Het bestuur wenst alle deelnemers veel loopplezier.

Spreuk voor Allerheiligen / Allerzielen:
In mijn herinnering blijf je leven,
in gedachten zie ik je keer op keer.
De tijd heelt niet alle wonden……
het doet alleen wat minder zeer
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Corona-periode
Maak jij je zorgen over iemand?
We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard raakt. Juist nu kan
een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip op hun leven te verliezen.
Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving.
Maak jij je zorgen over iemand? Én wil je iets doen maar weet je niet wat?
Neem contact op met Meldpunt Signaal via 0900-0116 (mag anoniem).
🔸 We luisteren naar je verhaal.
🔸 Soms kunnen we je geruststellen.
🔸 Als jij iets kunt en wilt doen voor je naaste of voor jezelf, denken we met je mee.
🔸 Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger wordt.
We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Welkom in de kerk.

NB: Op dit moment mogen er, wegens verscherpte coronamaatregelen, slechts 30 personen per H. Mis
naar de kerk komen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden, met
name bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en bij het naar voren lopen voor het ontvangen van de
communie.
Het lijkt misschien overbodig omdat de kerk lang niet altijd vol zit, maar het is toch aan te raden om vooraf
te reserveren.
-

-

Iedereen mag zelf een bank uitkiezen om te gaan zitten. Echter:
het is wenselijk om gebruik te maken van alle banken langs de middenpad. Het is nu een
uitstekende gelegenheid om met de gewoonte te breken om met zijn allen achteraan in de kerk
op een kluitje te gaan zitten. S.v.p. ook gebruik maken van de eerste 8 banken vooraan.
Mensen die niet uit 1 huishouden komen moeten 1,5 meter van elkaar plaats nemen.
Wij moeten weten wie er in de dienst is geweest. Mocht later blijken dat er iemand van de
bezoekers toch corona had, dan willen we iedereen kunnen bereiken.
We verzoeken u daarom: breng zelf van thuis een briefje mee met naam, adres en
telefoonnummer. Vermeld ook of u gezond bent en bekend bent met de coronamaatregelen.
Dat briefje kunt u dan op een schaaltje leggen en zal enkele weken worden bewaard. Daarna
wordt het vernietigd.
Er is wel gelegenheid tot het ontvangen van de communie.
Eerst gaat iedereen uit de rechterbanken ter communie, daarna de mensen uit de linkerbanken.
Houdt s.v.p. in deze rij ook rekening met 1,5 meter afstand.
Denk s.v.p. – in eigen en andermans belang- aan de 1,5 meter regel. Ook in de rij bij het
ter communie gaan. Denkt u s.v.p. ook aan het gebruik van een mondkapje. Dankuwel.

Wie echt zeker wil zijn van een plaats kan reserveren.
Dat kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl
Lectoren, acolieten en collectanten:

Lector

Acoliet

Collectant

01-11: Piet Kuenen
14-11: Margriet Hendriks

Theo v. Rens/ Huub Baltussen
Max van Dieten

collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
1 november, 11.00 uur. H. Mis met aansluitend gravenzegening
1. Overledenen van de familie Van Lieshout-Fattori,
2. Lei Peeters en overleden ouders Peeters-van Wijlick (jaardienst)
3. Karel Jenneskens
Voor deze mis zijn er op dit moment 15 aanmeldingen.
In deze mis zal een kaarsje worden aangestoken voor: Sien Smulders- Lammers, Wim Jacobs,
Jan Jenniskens, Karel Jenneskens en Truus van Rengs-Vullings.
Verder voor iedereen die afgelopen jaar binnen onze parochie is overleden.
Voorafgaand aan de mis kan iedereen die dat wenst een kaarsje aan gaan steken vooraan in de kerk.
7 november, geen H. Mis volgens rooster
14 november, 19.00 uur, 33e zondag door het jaar
1 Jan Pieter Hendrik Tacken (jaardienst)

14

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van
de pastorie.
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com of susanbaltussen@planet.nl en
daarin de gegevens van de misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op
bankrekeningnr. NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekeningnr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Wilt u een H. Mis bestellen? Doe dit dan ruim op tijd. Een en ander moet administratief worden verwerkt
en we willen graag uw intentie minstens eenmaal in ‘t Krèntje kunnen plaatsen.
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 3981416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond het 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 55408023
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.
Voor de agenda, onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen
Volgens het rooster zijn er de komende tijd H. Missen op: 1 november, 14 november, 28 november,
12 december, 24 en /of 25 december.
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