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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Je bent niet ongelukkig door wat je meemaakt,
maar je bent ongelukkig door de manier hoe je ermee omgaat.
In week 4 is er 57 mm. neerslag bijgekomen in Meterik.
Het totaal in januari is nu 114 mm.

Gefopt:
Als je denkt dat de winter is vertrokken
en de lente zich al enige dagen manifesteert,
dan ken je de winter nog niet,
die in één keer weer meedogenloos terugkeert.
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.
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t.n.v. Dorpsraad Meterik
Bezorging:
’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de
brievenbus of mailbox. Verzending
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via email melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2021
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2021
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 30-01-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Februari
Za

13:

Zo

14:

Ma
Do

15:
18:

Za

27:

Youtube-uitzending 20:00 uur
Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 1
Youtube-uitzending 20:00 uur
Alliën SAME make weej d'r en BIEZÔNDER carnaval vaan - deel 2
KBO wandelen 13:30 uur
- Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
- Dorpsraad vergadering (digitaal i.v.m. Covid-19) 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Ma
Di
Do
Ma

01:
02:
04:
08:

Do

18:

Ma
Za

22:
27:

KBO wandelen 13:30 uur
Startbijeenkomst Duurzaam Meterik in MFC (aanmelden verplicht) 20:00 - 21:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Collecte Jantje Beton (JongNL Meterik)
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur

April
Do
Za
Zo
Ma

01:
10:
11:
12:

Do

15:

Zo
Za
Ma
Do

18:
24:
26:
29:

KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
Solistenconcours Horst aan de Maas
Solistenconcours Horst aan de Maas
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kienen 14:00 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
- Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
Deelname drumband Concordia aan Horst aan de Mallets 14:00 - 18:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Mei
Ma
Za
Ma
Do
Ma
Do
Za

03:
08:
10:
13:
17:
20:
22:

Do
Za

27:
29:

KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, Pruts-inn
KBO kienen 14:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
- Buitentoernooi VC Trivia
- JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur
KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
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Dorpsverbinders en werkgroep sociaal in 2020.
Aan het begin van het nieuwe jaar wil de dorpsraad nog even
terugkijken naar het afgelopen jaar. Dat gebeurt via een verkorte
versie van het jaarverslag van iedere werkgroep. De werkgroep
‘Sociaal’ neemt de aftrap.
Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Hierdoor liepen zaken nogal anders als gewild.

De inloop op maandagmiddag.
Van januari tot maart was er iedere maandag een inloopmiddag in het MFC. Gemiddeld waren er 18
mensen vanuit Meterik aanwezig. Daarnaast kwam de wandelgroep van de KBO om de veertien dagen
koffie drinken. Na maart werd alles anders. In april, mei en juni waren er geen bijeenkomsten i.v.m. de
risico’s voor corona. In juli en augustus waren er bijeenkomsten in de buitenlucht bij vrijwilligers, die hun
tuin belangeloos beschikbaar stelden en een keer bij de molen. Hier hebben de gasten volop van genoten.
In september tot half oktober waren er nog een paar bijeenkomsten in de grote zaal met een aangepast
programma. Gelukkig even weg van huis en wat bijkletsen. Na oktober was ook dit niet meer mogelijk.
Op de derde maandag van de maand was er weer het eetpunt en kookte ‘Paulus’; gezellig samen eten
voor iedereen die hier zin in had, tegen een kleine vergoeding. Vanaf december 2020 wilden we dit 2 maal
per maand gaan aanbieden, maar ook hier was corona de spelbreker. Zo gauw het kan, wordt dit weer
opgepakt. De foyer is erg gezellig geworden en we hebben grote verwachtingen voor 2021.

Mantelzorg.
Al een aantal jaren organiseert de werkgroep een
bijeenkomst waar de mantelzorgers van Meterik in
het zonnetje worden gezet. In plaats van een
bijeenkomst dit jaar heeft de werkgroep iedere
mantelzorger een kleine verrassing bezorgd als
waardering voor hun inzet.
Verder was een bijeenkomst gepland in het kader
van Alzheimer. Hierin stond de film ‘Wei’ centraal
waarbij er gelegenheid zou zijn om na te praten
met verschillende deskundigen. Bekeken wordt of
we dit in 2021 oppakken.

Activiteiten van de Dorpsverbinders.
Gelukkig weten de Meterikers de Dorpsverbinders steeds beter te vinden. We hebben verschillende
mensen kunnen helpen. In de lockdown zijn mensen wekelijks (soms dagelijks) gebeld voor een praatje.
We kregen vragen over de wet maatschappelijke ondersteuning, kleine reparaties, kleine werkjes in de
tuin en leenden boeken en puzzels uit. Ook zijn er diverse 1 op 1 vrijwilligers ingezet en 1 stagiair om de
eenzaamheid tijdens de coronatijd te verlichten.
Kinderen van basisschool ‘Onder de Wieken’ en de werkgroep ‘In voor Mantelzorg’ hebben
knutselwerkjes en tekeningen gemaakt en deze zijn met Pasen en Kerst bezorgd bij onze ouderen in
Meterik.
In samenwerking met bloementelers en het Jeugdcomité Meterik zijn bloemen uitgedeeld.
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Er was een prachtig initiatief van een kunstenaar. Deze had
handjes gemaakt met daarin een kaarsje voor ouderen in Meterik.
Samen met de commissie ‘Meterikse kermis’ werden de ouderen
vanaf 70 jaar getrakteerd op een stuk vlaai aan huis.
Om iedereen wat wegwijs te maken in de jungle van alle
regelgeving lichten we driemaal per jaar een bepaald thema toe in
het Krèntje en proberen we wat hints en tips te geven.

Wat willen we in 2021.
Afhankelijk van de ontwikkelingen willen we de inloop en het
eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ weer oppakken.
We willen een vraagbaak zijn voor mensen uit Meterik. Dus
schroom niet om ons je vraag voor te leggen. Want samen kunnen
we er voor zorgen dat het voor iedereen goed wonen is in Meterik
en dat iedereen zo veel mogelijk mee kan doen.
Werkgroep ‘Sociaal’ en Dorpsverbinders.

Kapotte ruitjes zaal

Sinds maanden zijn een tiental ruitjes moedwillig
kapot geslagen en ingegooid aan de achterkant van
de zaal. Hier is al eens eerder over bericht en dit is
helaas ook al meerdere malen voorgekomen.
Maar voordat we deze weer gaan maken zouden we
toch graag in contact willen treden met de daders.
Een ooggetuige heeft namelijk deze week weer een
paar jongens verdere schade zien aanrichten op de
reeds kapotte ruitjes.
We hopen dat ouders hun kinderen
hierover aanspreken en hopelijk zijn de
veroorzakers nu ook zo flink om zich te
melden bij het Stichtingsbestuur, dan
kunnen we daar met hen over praten zodat
dit in de toekomst voorkomen kan worden.
Vandalisme begint kleinschalig; voorkom dat
kinderen dit ‘normaal’ gaan vinden.
Met elkaar in gesprek gaan kan daarbij helpen.
Bedankt alvast voor uw medewerking.
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Dagboek in tijden van corona (Deel 2)
Tijdens de eerste lockdown heeft Ivana van Lieshout - Fattori, in het Italiaans, een dagboek bijgehouden.
Vandaag leest u deel 2.

Dag vijf
Het mooie weer houdt aan. De tuin ontwaakt uit zijn winterslaap en moet worden opgeruimd. Verder niets
bijzonders. Het roodborstje heeft zich het vogelzaadhuisje toegeëigent en zodra hij arriveert, stuiven de
mezen weg.

Dag zes
Vandaag in het bos twee keer een ontmoeting met een jong echtpaar met kinderwagen met daarin een
baby. Zij zijn als laatsten in onze wijk (de Schaak) komen wonen. Huub en ik zijn inmiddels de oudsten en
hun kindje het jongste. Een paar maanden geleden waren ze eindelijk klaar met de bouw van hun woning
en na hun verhuizing, precies een maand geleden, werd hun kleintje geboren. Wie weet wanneer ik het mag
zien. Van afstand heb ik hun het allerbeste gewenst voor de toekomst. Ik ben zelfs vergeten te vragen of het
een jongetje of een meisje is.

Dag zeven
Gelukkig hebben we een grote tuin, waar we veel werk mee hebben en achter ons huis een bos waar ik
helemaal alleen kan wandelen. Voor de rest niets bijzonders, behalve een eekhoorn op zoek naar noten die
hij afgelopen herfst heeft begraven. Een rondje bellen naar Italiaanse familie en vrienden. Tot nu toe
iedereen gezond, behalve een neef van Luisa die in het ziekenhuis van St. Bonificio werkt. Ik wens haar
Gods zegen toe. Luisa is wanhopig.

Dag acht
Vanaf vandaag tel ik de dagen niet meer, zo heb ik besloten.
Trouwens in hun monotonie zijn ze toch allemaal hetzelfde. Behalve dat er vandaag iets gebeurde dat ik
werkelijk nooit verwacht had. Al jaren poogt Mari mij een mobiele telefoon te laten kopen en me daarmee in
de pas te laten lopen met de moderne tijd. Ook Stefania en Chiarangela drongen aan. Ik, koppig als ik ben,
wenstte de groep van gedigitaliseerden niet nog groter te maken. De vaste telefoonlijn, Skype en e-mail;
meer dan voldoende voor wereldwijde communicatie.
Maar ik heb het opgegeven. Hennie heeft er een voor me gekocht en vervolgens heeft Chiarangela een
ochtend besteed aan het mij op weg helpen en me in te wijden in zijn geheimen. Nu ben ik aan het oefenen.
Het is geen speeltje meer om de tijd door te komen, maar een welkome noodzaak voor wie sinds een maand
opgesloten is in huis, terwijl het einde van de tunnel nog niet in zicht is. Ik meende altijd tamelijk intelligent
te zijn en goed door deze periode heen te komen. Houdt moed Ivana, vooruit met die WhatsApp!

Dag X
Kijk eens, ook vandaag iets nieuws. Ik opende een pak melk om daarmee pudding te maken, maar de melk
was ranzig. Heb geduld, gelukkig was er nog een ander pak; maar ook dat kon ik weggooien. Ik kan me niet
herinneren dat dit ooit eerder gebeurd is. Wat was er aan de hand?
Omdat wij van anderen afhankelijk zijn voor onze boodschappen, hadden we inmiddels twee pakken van
een ander merk dan gewoonlijk; het bleek niet lang houdbare melk te zijn.
De volgende keer beter opletten bij het bestellen! Het is nooit te laat om iets nieuws te leren, zie WhatsApp.
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Uit de krant van lang geleden…..
Morgen is het precies 113 jaar geleden dat in de Venlosche Courant van 5 februari 1908 onderstaand
artikel stond. Helaas is agressie van alle tijden!
‘Dinsdagnacht werd voor de kazerne der marechaussee alhier een om hulp roepend manspersoon
ontdekt, zoo erbarmelijk toegetakeld dat hij onkenbaar was. 's Anderdaags bleek het Chr. van H. te zijn,
woonachtig te Maasniel, die zijne familie te Meterik wilde bezoeken. Naar hij mededeelt werd hij door
jongelui die van Maasbreesche kermis huiswaarts keerden, gestampt, geslagen en met een touw aan het
been tot voor de kazerne gesleurd. De familie van H. woonde hier voor eenige tijd geleden. De 9 kinderen
dezer armoedige huishouding waren ruwe onbeschofte deugnieten, waarvan de schoolkinderen, die van
H.'s woning moesten passeeren veel last hadden. Hierdoor ontstond eene veete tegen dat gezin,
waarschijnlijk ligt hierin de oorzaak der onmenschelijke behandeling.
Daar van H. eenige der daders bekend zijn, zullen deze onmenschen hunne verdiende straf niet ontgaan.’

Vrijdag 5 februari: Warmetruiendag,
verwarm jezelf, niet de wereld!
Verwarm jezelf, niet de wereld; met dit motto doen elk jaar honderdduizenden Nederlanders mee aan
Warmetruiendag.
Wist je dat we met éen graad lager maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen? En als we dit allemaal
samen doen kunnen we op éen dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen. Kortom: samen
hebben we impact, en daarom is Warmetruiendag belangrijk.
Warmetruiendag zet energiebesparing - en de belangrijkste factor daarbij: wijzelf, de mens - in het
zonnetje. In 2050 willen we een schone energievoorziening: hoe ziet dat eruit? Warmetruiendag zet
energiebesparing op 1 en onderzoekt de schone energievoorzieningen van de toekomst.
En... de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt.
Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste klimaatactie van Nederland en wordt vrijdag 5 februari 2021
gevierd; het is alweer de 15e Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie en
CO2 per graad. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2!
Dus: zet de verwarming lager en trek een extra warme trui aan! Samen maken we het verschil!
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YOUTUBE- UITZENDINGEN
Inmiddels zijn alle filmpjes opgenomen en is de programmering gemaakt.
En geloof ons: we gaan je verrassen! Niet alleen onze eigen ministers
spreken ons toe maar ook onze eigen burgemeester.
We geven je een kijkje achter de schermen van de liedjeszangers, het
verhaal van bruidsparen door de jaren heen en de dansmarietjes nemen je
mee in hun vlog?
En weet jij nog hoe het nu ook al weer zit: we krijgen dit jaar geen prins …. of
toch wel?! Zelfs aan de inwendige mens is gedacht met een item van
2 Meterikse tv-koks. (onze culinaire bijdrage vond dit een beetje klinken of
het publiek iets te eten zou krijgen).
Maar het zijn niet alleen Meulewiekers die je tegen gaat komen in de filmpjes, al een idee wie dit verder
nog kunnen zijn?

Heb je enig idee wat deze foto te
betekenen heeft??

Kijk op zaterdag 13 en zondag 14 februari om 20.00 uur naar onze Youtube-uitzendingen en je
krijgt alle antwoorden.
De link naar de uitzendingen vind je bij de berichten van volgende week.

DE MASKED SINGER VAAN DE MIËTERIK
Onthulden we vorige week al twee van de personages, de anderen zijn de Tiroler Bergmarmot, de Ridder,
de Hippe Wolf en Yoda.
Wat je nog niet weet is dat er (fictieve) voorrondes gehouden zijn met meerdere Meulewiekers. Op
zaterdag is de halve finale. Zondag is het moment van de finale waarvoor twee personages zich, in de
voorronden, rechtstreeks geplaatst hebben.
Waar ben jij het meest benieuwd naar, wie de winnaar wordt? Of misschien meer naar wie er in de
kostuums zitten? We weten zeker dat je verrast zult zijn.

FOTOCOLLAGE
Dank voor alle foto’s die ingezonden zijn! Hieruit is een selectie gemaakt die te zien is op de poster en het
grote doek aan de gevel van het MFC.
De poster wordt huis-aan-huis verspreid samen met de Hallo op 4 februari.
We vragen iedereen om deze poster voor het raam te hangen zodat we samen onze eendracht als
Meulewiekers uitstralen.
Deze en alle andere ingezonden foto’s zijn ook te zien bij de carnavalsmuziek direct na de Youtubeuitzendingen. Heb je geen poster ontvangen, houdt dan Facebook en de website van de Meulewiekers in
de gaten.
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BUTTON
De leerlingen van groep 8 hebben mooie ontwerpen gemaakt voor de button. Het was dan ook een hele
moeilijke klus voor de jury om hierin een keuze te maken.
Volgende week lees je welk ontwerp het geworden is.

We hebben alle ontwerpen een plekje gegeven in de dennenboom voor het MFC, als onderdeel van de
versiering van het centrum. Loop eens langs om deze mooie ontwerpen te bewonderen.
Er is een button voor alle kinderen van de basisschool. Ga je naar een andere basisschool dan ‘Onder de
Wieken’ en wil jij ook graag een button ontvangen, laat het ons dan weten via jcm@demeulewiekers.nl.
De button wordt op donderdag 11 februari, samen met ’t Krèntje, bezorgd bij iedereen in Meterik die
een abonnement heeft op de papieren versie van het Krentje. Heb je dat nog niet? Meld je dan nog snel
aan via dorpskrantmeterik@gmail.com (voor maar € 24,00 per jaar).
Wil je graag ook een (extra) button maar heb je er geen ontvangen? We informeren je hier binnenkort
over, via Facebook en de website.

WIE WINT DE WISSELBEKER VOOR DE GEVELVERSIERING?
De strijd om de wisselbeker lijkt van start te gaan. Het ‘gonst’ al aardig rond, dat gezinnen elkaar aan het
uitdagen zijn en de bouwmarkten hebben het extra druk met bestellingen van de Meulewiekers.
Ben jij ook al bezig met de voorbereidingen?
Om mee te dingen naar de wisselbeker dien je je aan te melden. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag
12 februari 22 uur via www.demeulewiekers.nl of Facebook. De jury beoordeelt de creaties op zaterdag
13 februari vanaf 12 uur door langs te gaan bij alle aanmeldingen.
Wil je kans maken op de wisselbeker, zorg dan dat de gevelversiering zeker iets plaatselijk actueels en/of
iets humoristisch en carnavalistisch uitbeeldt.

JE EIGEN CARNAVALSPOSTER ONTWERPEN
Misschien past het maken van een tekening, schildering of knip-en-plak kunstwerk beter bij jou. Maak dan
een eigen carnavalsposter. Geen groot vel papier? Geen nood, dit stellen we gratis beschikbaar. Het is op
elk moment (houd wel rekening met de avondklok) op te halen onder de carport van kapsalon Van den
Beuken, tegenover de basisschool. We nodigen Meulewiekers van alle leeftijden uit om mee te doen. Op
deze manier krijgt Meterik tijdens het carnavalsweekend een vrolijke uitstraling en is het voor iedereen
extra de moeite waard om een ‘ommetje’ door het eigen dorp te maken.
Voor alle kinderen van de basisschool, en jonger, is de Jeugdbeker te winnen voor het meest
carnavalistische ontwerp. Wil je meedoen? Geef je dan op via www.demeulewiekers.nl of Facebook.
Vraag je ouders om hierbij te helpen omdat we hun toestemming ook nodig hebben (vanwege de AVG).
De jury komt op zaterdag 13 februari langs om je ontwerp te bewonderen en te beoordelen.
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EEN KLEURRIJKE KERN VAN HET MEULEWIEKERSRIEK
De dennenbomen, geplaatst door de Dorpsraad, zijn voorzien van de carnavalskleuren en de borden bij
de invalswegen heten iedereen welkom in het Meulewiekersriek.
Het gaat er nog mooier uitzien als je met ons mee doet door de vlag uit te hangen, de fotocollage op te
hangen, met misschien wel een eigen ontwerp poster er langs en de gevel van je huis versiert.
Jij doet toch ook mee!
Als je nog geen vlag hebt dan is deze voor € 20,00 te koop (contante betaling). Stuur hiervoor een mail
met je naam en telefoonnummer aan nielspeeters1991@gmail.com.

RADEN VAN DE PRINS / BOERENBRUIDSPAAR, MAAR DAN ANDERS
Dit jaar is er geen prins uitgeroepen en heeft geen boerenbruidspaar zich in de onecht verloofd. Daardoor
valt er dit jaar ook niets te raden, of toch?
We hebben een leuke suggestie gekregen als alternatief op het raden van prins en boerenbruidspaar, wat
elk jaar door veel Meulewiekers gedaan wordt.

De foto is van de carnavalskledingkast van een
stel Meulewiekers. Weet jij van wie deze kast is?
Laat het ons weten via www.demeulewiekers.nl of
Facebook.

Zoals altijd wordt onder de goede inzendingen de
prijs van 10 consumptiebonnen verloot, die
natuurlijk volgend jaar met carnaval geldig zijn.

NIEUWE WEBSITE GELANCEERD
Tot nu toe heb je onze berichten het beste kunnen volgen via ’t Krèntje en onze facebookpagina
(https://www.facebook.com/De-Meulewiekers-Meterik-296714344298399/) .
We zijn blij dat we nu onze geheel nieuwe website hieraan kunnen toevoegen. Heb je al een kijkje
genomen op www.demeulewiekers.nl?
Je vindt hier al onze berichten, met kleurenfoto’s, de ‘veurpreuvereej-filmpjes’ en de opgavemogelijkheid
voor de eigen carnavalsposter, de gevelversiering en het raden van de carnavalskledingkast.
We hopen met deze berichten de Meulewiekers net zo enthousiast te maken als wij en in actie te laten
komen om er een onvergetelijk weekend van te maken want ‘Alliën SAME make weej d’r en
BIEZÔNDER’. carnaval vaan.
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Corona en regels verlopen rijbewijs

Een verlopen rijbewijs kunt u bij de gemeente verlengen. De loketten zijn open.
Ook kunt u met een verlopen rijbewijs mogelijk nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de
datum waarop uw rijbewijs verliep.

Rijden met rijbewijs dat voor 1 december verloopt
Verliep het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020? Dan geldt het volgende:
•
•
•

U mag nog 9 maanden met uw rijbewijs rijden na de dag waarop het verliep.
U mag in deze periode ook in andere landen van de Europese Unie (EU) met uw rijbewijs rijden.
U bent in deze periode verzekerd.

Rijden met rijbewijs dat op of na 1 december 2020 verliep
Verliep het rijbewijs op of na 1 december 2020? Dan geldt het volgende:
•
•
•

U mag nog tot 1 maart 2021 blijven rijden.
U mag in deze periode alleen in Nederland rijden.
U bent in die periode verzekerd.

Goedkeuring van een arts nodig voor verlenging rijbewijs
Heeft u goedkeuring nodig van een arts voor de verlenging van uw rijbewijs? Keuringsartsen mogen
keuringen uitvoeren. Neem contact op met een keuringsarts.

Rijden met een rijbewijs van buiten de EU
Voor niet-EU-rijbewijzen geldt het volgende:
•
•

U mag met een niet-EU-rijbewijs 185 dagen in Nederland rijden.
Heeft u een niet-EU-rijbewijs waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode
vanaf 15 december 2020 en 19 augustus 2021? Dan mag u doorrijden met het niet-EU-rijbewijs tot
en met 1 oktober 2021. Het rijbewijs moet dan nog geldig geweest zijn op 14 december 2020.

Beroepschauffeur met verlopen rijbewijs met code 95
Voor beroepschauffeurs met een C- of D-rijbewijs met code 95 geldt het volgende:
•
•
•

Uw rijbewijs met code 95 verliep tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020: het rijbewijs is na de
verloopdatum nog 9 maanden geldig.
Uw rijbewijs met code 95 verliep na 30 november 2020: binnen Nederland geldt er vanaf 1
december 2020 tot 1 maart 2021 een coulanceregeling.
U heeft vanwege uw leeftijd de code 95 zonder nascholing gekregen: uw code 95 was geldig tot 1
december 2020.

Geen beroepschauffeur, wel code 95
Voor niet-beroepschauffeurs geldt het volgende:
Bent u voor 1 juli 1955 geboren en heeft u een code 95 op het rijbewijs? Is uw rijbewijs nog geldig?
Dan hoeft u dit rijbewijs niet te vervangen als uw code 95 voor 1 januari 2021 verloopt.

11

Happy stones
opeens zie je er een….

Een wandeling in het bos en opeens was hij daar….. een kleurige kabouter!
Een vrolijk moment in deze tijd van treurigheid.
Hoe komt die kabouter hier?
Zou iemand hem verloren hebben?
Navraag levert de volgende informatie op:
ze heten ‘Happy Stones’ en je kunt ze overal en
nergens tegenkomen.
‘Happy Stones’ zijn met verf versierde stenen
die beschilderd worden en vervolgens verstopt
worden om gevonden te worden.
Het is de bedoeling dat de vinder de steen kort
adopteert en daarna weer op een andere plek
neer legt zodat de steen gaat reizen.
Er blijken veel volwassenen en kinderen te zijn
die kiezelstenen beschilderen en ‘verstoppen’.
Hoe je ze beschildert mag je helemaal zelf
weten.
Achterop de steentjes is vaak het adres van een
Facebook- en Instagram-pagina te vinden.
Hierop kunnen vinders foto’s achterlaten en zo
kan iedereen in de gaten houden wat er met de
stenen gebeurt.
De schrijfster van dit stukje is niet actief op Facebook, maar de maker/maakster van deze mooie steen
weet nu dat die in Meterik is beland. Een mailtje naar dorpskrantmeterik@gmail.com en je krijgt dit krantje
toegestuurd!

Als je dit leest wil je zelf misschien ook wel
van die vrolijke steentjes gaan maken of
zoeken!
Het is leuk om te doen en het zorgt in
deze coronaperiode voor afleiding en
gezelligheid. Je wordt er blij van, het is
creatief, je kunt lekker naar buiten en het
maakt je omgeving mooier en leuker.
Veel plezier!
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Jan Verheijen (1934-2008), in Horst beter bekend als
Jan vân Teng, was jaren een zeer gewaardeerd dialectdichter.
Veel van zijn gedichten werden gepubliceerd in de Horster carnavalskrant ‘De Klos’. De’ Kloskemissie’
heeft in het verleden een aantal gedichten bij elkaar gebracht in boekjes, ‘Wulleboene met spek’ en
‘Einstein vur ôs sorte’.
Met goedvinden van de familie publiceren we de komende tijd regelmatig een gedicht.
Onderstaand gedicht komt uit ‘Wulleboene met spek’.

LATE WEENTER(1955)
De weend trekt kald va gunne kant
E lut de meense kreempe.
Me deut mit kalde naas en hand
Op zonne weenter scheempe!
Hád deze weenter ma verkoch!
Klamp haet d’n ieverigem boor
De mis gauw op ’t land gebroch,
Dao sniejt ’t wer a schoor!
Hoch, waore we di weenter kwiet,
En döj ’t enslang duuie;
Smeis góngen ál um dezen tied
De blomen án ’t bläöje!
De zón haet ovverdaag ál mach
E wil die ni verleze,
Ma schons ze nag zò moeikes lach,
Deut ’t toch ’s nachts wer vreze!
Ma ’t veurjaor keumt; i gunnen hook
Beej ’t bieldje in die kiezelkes,
Zoag ik án enne wilgestroek
E paar zilver miezelkes.

Geen hondenpoep op de stoep!

De laatste tijd krijgen we veel meldingen van overlast van hondenpoep. In Horst aan de Maas hoeven
hondeneigenaren geen hondenbelasting te betalen. We verwachten wel dat ze zelf de hondenpoep op
straat opruimen. Daarvoor hebben we diverse hondentoiletten en prullenbakken staan.
Geen hondentoilet in de buurt? De hondenpoep mag ook (met zakje) in de restafvalzak.
Laat geen hondenpoepzakjes achter in de tuinkorf; die kunnen namelijk niet verwerkt
worden tot compost. Als er veel poep of plastic in de tuinkorf zit, kan het zijn dat de
inzamelaar die niet leegmaakt.
Hondenpoepzakjes horen ook niet in de putten langs de stoep. Die raken hierdoor
verstopt en dat kan leiden tot wateroverlast.
Bedankt voor uw medewerking!
Wilt u meer weten over afvalscheiding? Raadpleeg het uitgebreide Afval ABC via www.horstaandemaas.nl
of www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
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CITAVERDE College Horst opnieuw Superschool
Elsevier Weekblad heeft CITAVERDE College Horst voor de derde keer het
predikaat ‘Superschool’ toegekend, voor de vmbo Gemengde/Theoretische
leerweg. Daarnaast werd ze beoordeeld met ‘Goed’ voor de vmbo Basis - en
Kaderberoepsgerichte leerweg. Elsevier Weekblad vergelijkt de scholen op basis
van ‘harde’ onderwijsresultaten van de Inspectie van het Onderwijs.
CITAVERDE College Horst zet zich in voor onderwijs met ruimte voor maatwerk en
talent-ontwikkeling. De school onderscheidt zich door het werken in leergebieden.
Zij ziet onderwijs als een professionele leergemeenschap waarin samengewerkt
wordt met onderwijspartners, gemeenten en bedrijven in de regio. Een fijne plek
om te leren met aandacht voor mens, dier en omgeving.

Een nieuwe naam:

Daarnaast gaat CITAVERDE College per 1 augustus 2021 samen verder met Wellantcollege en Helicon,
onder de naam Yuverta. Dit staat voor wie en wat de school wil zijn: ‘Thuis in de toekomst’.
Een vertrouwde basis voor leerlingen, studenten en cursisten, van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen en
voorbereiden op de toekomst. Ook al wordt de school groter, ze blijft dichtbij en persoonlijk. Een school
waar iedereen elkaar bij naam kent.

Gedicht over weer naar school
Moet
Als straks alles weer normaal
en ik mijn hart ophaal
aan dingen die ik nu zo mis,
weet ik hoe speciaal het is,
om zomaar in een klaslokaal
mijn juf te mogen zien.
Ik zal voor de wekker opstaan,
met een snelle kus de deur uitgaan
en met huppelende spoed,
zo goed weten, die eerste dag,
dat ik niet naar school toe moet,
maar eindelijk weer mag.
Yanaika Zomer
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Unicef, voor ieder kind

Kerkberichten H. Joannes Evangelist
H. Missen
De recentste coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen
open blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per keer blijft echter gehandhaafd.
Reserveer tijdig. Geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken. Voor de meest
recente berichtgeving via website van de parochiefederatie: www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077-398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, o.v.v telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
06-02: Piet Kuenen
Max van Dieten
20-02: Margriet Hendriks
Jan Philipsen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Wim Jacobs
2. 1e jaardienst Jan Jenniskens
Er kan niet meer worden gereserveerd
Zaterdag 13 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster
Woensdag 17 februari: Aswoensdag. Geen H. Mis.
Zaterdag 20 februari, 7e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Karel Jenneskens,
2. 1e jaardienst Truus v. Rengs - Vullings,
3. Zr. Gertrudina (Aldegonda Tacken) en overledenen v.d. familie Tacken - Weijs,
4. Piet en Stien Hermans - Reijnders (verjaardag)
5. Frans Verdellen (verjaardag)
Voor deze dag zijn er 20 reserveringen
Zaterdag 27 februari: geen H. Mis i.v.m. rooster

Misintenties kunnen worden opgegeven:
1. door de intentie(s) op papier te stellen, met insluiting 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 bankrekening.nr. van de parochie.
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer
inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel: 077-3981416 of via secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Telefoonnummer priesternooddienst 06-5540 8023
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