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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Het leven is als fietsen,
om je evenwicht te houden moet je in beweging blijven.
In de eerste 10 dagen van april is er 26 mm. neerslag genoteerd in
Meterik.
April zoet,
geeft graag wel eens een witte hoed.

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.

2

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 10-04-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

April
Do
Za
Ma

15:
24:
26:

Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO wandelen vertrek 13:30 uur 13:30 uur

Ma
Za
Ma
Do
Ma
Wo
Do
Za

03:
08:
10:
13:
17:
19:
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
KBO excursie naar ' Slaque ' slakkenkwekerij in Melderslo
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

Mei

Juni
Vr
Za

04:
05:

Zo

06:

Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Wo
Do
Ma
Za
Ma

07:
11:
12:
13:
14:
16:
17:
21:
26:
28:

Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
- Jeugdtoernooi RKSV Meterik
- Concertreis Muziekvereniging Concordia
KBO wandelen 13:30 uur
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
VC Trivia volleybalkamp
KBO kienen 14:00 uur
KBO bus uitstapje naar de orchideeënhoeve
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur
KBO jaarvergadering

Juli
Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Wo
Ma
Do
Za
Zo

05:
09:
10:
11:
12:

KBO wandelen 13:30 uur
Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 19:00
Miëterikse Kermis editie 4,75
Miëterikse Kermis editie 4,75
- Miëterikse Kermis editie 4,75 tot 17:00 uur
- KBO kienen 14:00 uur
14:
KBO jaarlijkse fietstocht
19:
KBO wandelen 13:30 uur
22:
Huis-aan-huis bezorging 't Krèntje
24:
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
24-31: JongNL Meterik, gezamenlijk kamp 2021

Augustus
Ma
Ma
Wo

02:
09:
11:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer
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Oud Papier Actie (OPA)

Zaterdag 24 april komen we oud papier ophalen.
Groep 4 is aan de beurt. Dit zijn Eveline Swinkels, Bas Don, Ger Hegger en Yvonne Wijnands.
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat, want dan vertrekken we vanaf
Café Kleuskens.

Virtueel Rundje um ut Hundje

Beleef dit jaar Rundje um ut Hundje waar en wanneer jij wilt met het virtuele Rundje um ut Hundje!
Van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 15 mei kun je digitaal deelnemen aan het virtuele Rundje um
ut Hundje. Zo ontvang je een virtueel startnummer, updates over jouw eindtijd en vind je jezelf terug in
het digitale leaderboard.
Ook kun je vooraf jouw hardlooproute uitstippelen, starten vanaf je voordeur of iedere willekeurige
locatie en ontvang je een digitaal certificaat.
Je kunt bij het virtuele Rundje um ut Hundje kiezen voor 2,5 km, 5 km of 10 km.
Bij de inschrijving heb je de mogelijkheid een bedrijfsnaam, vereniging, vriendengroep of andere groep
naar keuze in te voeren. Voor deze club deelnemers wordt per afstand een apart klassement gemaakt.
Zo loop je als team, bedrijf of vriendengroep als het ware je eigen hardloopwedstrijd.
Inschrijven kan t/m 24 april. De inschrijfkosten bedragen slechts € 2,50. Meer informatie en aanmelden:
https://www.rundjeumuthundje.nl/inschrijven/.

Te koop:
Steigerbuizen ( zwarte )
12 stuks van 2 meter
12 stuks van 4 meter
23 dubbele steigerklemmen (drop forged)
Tel 06-4295 6744.

“Alles goed?” “Zo goed als alles!”
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▪

Leiderschap is keuzes maken waar anderen denken dat er geen keus is.

▪

Als onderwijs mij niet past, mag ik het dan ruilen?

▪

Als een kind nooit naar je luistert, wordt het tijd dat je naar het kind gaat luisteren.

Digitale dorpsraadvergadering op 15 april 2021
In april vergaderen we nog steeds digitaal. De vergadering is niet openbaar.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de stand van zaken BOW, verkeer in Meterik en ander
nieuws uit de werkgroepen.
Via ’t Krèntje en onze Facebook-pagina informeren we u over de uitkomsten.
Heeft u vragen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

Creatief gemaakt bankje aan de St. Jansstraat
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Dagboek in tijden van corona
Tijdens de eerste lockdown hield Ivana van Lieshout - Fattori een dagboek bij.
Vandaag leest u deel 10.

Over een uurtje naar de mis.
Ik moest me aanmelden en viel gelukkig binnen het maximale aantal van
dertig bezoekers. Het zal een beetje thuiskomen zijn. Wat verdrietig, we
moeten afscheid nemen van onze deken, don Alexander die naar Roermond
moet gaan…
2 Juni, mijn verjaardag.
Een heldere dag. De eerste gast is Hay Freriks, samen met twee kleinkinderen en een pakketje van de
Gortmeule; allerlei zelfgemaakte, biologische lekkernijen, ook namens Carla en Jacques Hansen die op de
camping zijn. Ik ben er dankbaar voor. De rozen van Huub, zoals altijd de eersten, waarna nog vele mooie
bloemen volgen. In de middag komen Agnes en haar man en zelfs Marianne uit Steyl. De avond wordt
opgevrolijkt door Chiarangela, Hennie, Pedero en Tonja en tegen 22.00 uur komt Anna ook.
Een mooie dag.
Gisterenavond is onze lange wens eindelijk uitgekomen.
Kathie, Marianne en ik, drie vriendinnen, hebben elkaar weer ontmoet voor een dineetje in het opnieuw
geopende restaurant van Graaf ter Horst. Het terras gelegen bij het meer is mooi ingericht, de avond
lekker warm en het eten uitmuntend. Maar de emotie van het weerzien was de bekroning.
Vandaag eindelijk regen.
De natuur snakte er naar, zo uitgedroogd als ze was. Als het blijft regenen, zoals voorspeld, dan ben ik
benieuwd hoe het bij de sportschool zal gaan, morgen.
De Pilatesles konden we onder de tent doen. Jammer genoeg was Yvonne Poels er niet. Sinds de les heb
ik pijn aan mijn rechterarm, misschien iets geforceerd? Ik denk dat het dat is.
Gisteren, zondag, hebben we geluncht bij Chiarangela, het is altijd een feest om in gezelschap aan tafel te
zitten.
Na de mis sprak ik onze deken die mij beloofde om iets te regelen voor de mis naar aanleiding van ons 60jarig jubileum op 10 juli aanstaande.
Vanochtend in Venlo geweest, voor een controle bij de dermatoloog. Alles in orde, voor nu geen
herhaalafspraak, althans…
Giampaolo heeft weer een operatie ondergaan, boven zijn linker oog en Antonio is geopereerd vanwege
kanker aan zijn blaas (een deel is verwijderd) en deze week wordt beslist welke chemotherapie hij zal
moeten ondergaan.
Na dit slechte nieuws een vrolijke noot:
Mevrouw Vervoort belde namens de KBO Meterik om een afspraak te maken voor 16 juni. Samen met
een collega nemen ze dan bloemen mee voor onze diamanten bruiloft. Ze vertelt dat het hun gewoonte is
om pas enige tijd na het feest te komen en dat lijkt me een uitstekende keuze. Destijds zou ik werkelijk
geen vaas meer over hebben gehad en nu kunnen we langer nagenieten van deze mooie geste.
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Oma´s schortje
Het voornaamste gebruik van Oma´s schortje was, om haar jurk te beschermen,
omdat ze er maar een paar had.
Maar ook, omdat het makkelijker was om een schortje te wassen in plaats van een
jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de kachel of uit
de oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig, om de eieren te
dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen.
En als het koud was, kon ze haar armen er in draaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen als ze gebukt stond over de kachel
met koken.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen en als de erwten gedopt waren gingen de
schillen in het schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels te rapen die onder de boom lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes dat ouwe
schortje nog kon stoffen in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje, dan wist iedereen, dat het tijd
was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren, voordat iemand iets uitgevonden heeft wat voor zoveel doelen gebruikt kon
worden als het schortje!
Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek van worden, te weten, hoeveel bacteriën er in dat schortje
zaten. Toch heb ik er nooit wat van over gehouden…….of toch ???????
Liefde.
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Update verbouwing Vakgarage Maashorst
Met trots kunnen we mededelen dat Fase 2 ook bijna klaar is.
Fase 1 was het achterste gedeelte van de werkplaats + de spuiterij. Deze fase was eind december
helemaal gereed.
Nu zijn we volop bezig met Fase 2; dat is het voorste gedeelte van de werkplaats en het kantoor.
Deze week worden de bruggen in het voorste gedeelte van de nieuwe werkplaats geplaatst en wordt het
kantoor gevoegd.
Na het voegen van het kantoor kunnen de kozijnen geplaatst worden en wordt het kantoor van binnen
verder afgewerkt.
We verwachten begin juni onze intrek in het nieuwe kantoor te nemen. Daarna zullen er nog
werkzaamheden rondom het pand plaats vinden en zal uiteindelijk alles voor het begin van de zomer
helemaal klaar zijn.
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Een terugblik………
De bakkerij van Tacken - Houben
Onderstaande foto is kort na de oorlog gemaakt door hobbyfotograaf Lei Coppus, destijds onderwijzer in
Horst.
Op de foto staan drie bakkers: v.l.n.r. Leo Loenen bakkersknecht uit Leunen, Gradje Albers
bakkersknecht uit Well, Jan Tacken eigenaar (met bakplaat op linker schouder).
In 1904 trouwde Leonard Tacken met Petronella Vos, nam de bestaande zaak aan de St. Jansstraat
(nu ‘Den Alde Bekker’) over en werkte aan vernieuwing. In 1908 werd de bakkerij verbouwd en er werd de
direct gestookte oven uit 1867 (stookruimte en bakruimte waren in dezelfde ruimtes) vervangen door een
Köningswinter-oven.
Toen Meterik op het elektriciteitsnet werd aangesloten bood dat kansen voor verdere verbetering en in
1926 werd deze oven vervangen door een heteluchtoven (foto) die meer mogelijkheden bood waardoor de
banketbakkerij meer aandacht kon krijgen. Het was een “Becker oven” uit Roermand. Dit was een indirect
gestookte oven. De stookkamer en de twee bakruimtes waren verbonden door hete luchtkanalen, dus de
stookruimte en bakruimte waren verschillende ruimtes
Woensdag 22 november 1944 werd Meterik zwaar getroffen door oorlogsgeweld en ook het huis van
bakker Jan Tacken, die de zaak in 1936 van zijn vader had overgenomen, werd beschadigd. De zaak
werd provisorisch opgeknapt en in 1948 werden woonhuis, winkel en magazijnen volledig verbouwd en
gemoderniseerd.
In 1957 werd de gemetselde oven uit 1926 vervangen door een modernere versie van de ovenbouwer uit
Roermond. De nieuwe oven, die gestookt werd met briketten, was veel energiezuiniger.
De oven stond in de achterbouw van nu St. Jansstraat 22 met als huidige bewoners fam. Christian
Keijsers en Hilde Tacken.
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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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We kunnen terugkijken op een geslaagde paashazenactie. We willen daarom via deze weg iedereen die
een bestelling heeft gedaan nogmaals bedanken.
Deze actie heeft het mooie bedrag van € 719,50 opgebracht. Dit bedrag hebben we intussen via onze
actiepagina overgemaakt naar Alpe d’HuZes/KWF Kankerbestrijding.
We hopen dat iedereen van de hazen heeft kunnen genieten!

Jan en Mariëtte Laurijsse
Deelnemers aan Alpe d'HuZes
www.opgevenisgeenoptie.nl
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Vooraankondiging
Beste inwoners van Meterik,
Al meer dan een jaar hebben we te maken met de beperkingen van Corona. Hoewel de ziekte vooral
ernstig kan verlopen bij ouderen, heeft ze ook bij jongere kinderen en adolescenten grote consequenties.
In een tijd, dat contacten met leeftijdsgenoten van cruciaal belang zijn, worden deze sterk ingeperkt door
de coronamaatregelen. Dat levert volgens onderzoek stress op, die zich uit in depressiviteit tot
zelfmoordpogingen toe.
Ook in Horst aan de Maas kampen jongeren met problemen volgens jongerenwerkers van Synthese,
waarbij er een piek van problemen ontstaat van jongeren tussen de 18-20 jaar. Probleem hierbij is dat
deze problemen vaak niet onderkend worden, omdat ze niet gezien worden. We zien immers niet, wat we
niet kennen.
Maar hoe kan ik zien dat iemand het lastig heeft? Hoe begin ik daar een gesprek
mee en over. En wanneer moet ik professionele hulp inschakelen?
Samen met welzijnswerkorganisatie Synthese, willen we een avondbijeenkomst
organiseren, om iedereen hiervoor wat handvatten te geven.
Aan bod komen:
•
•
•
•
•

Hoe functioneert het puberbrein en welke consequenties heeft dit?
Wat voor signalen zenden jongeren uit die het lastig hebben?
Hoe kan ik het gesprek aangaan met zo’n jongeren?
Wat voor mogelijkheden zijn er om jongeren hierin te helpen?
Waar kan ik jongeren naar doorverwijzen als dit nodig is?

Extra druk op
psychische
zorg door
corona:
meer stress
en depressie
Volkskrant

De kennis is in eerste instantie specifiek voor de huidige situatie bedoeld, maar is
ons inziens ook nuttig in het dagelijks omgaan met elkaar. Elkaar begrijpen is namelijk de basis voor een
goede omgang.
We hebben een inventarisatie onder de verenigingen gedaan met jeugdleden. Maar we willen iedereen in
Meterik, die met jongeren werkt of zelf kinderen heeft in die leeftijd, de kans geven ook aan te sluiten bij
deze bijeenkomst. Wanneer is nog niet bekend, maar we denken zelf aan half mei.
Heb je interesse, laat het ons weten. We snappen dat dit een beetje lastig is, als de datum nog niet
bekend is, maar het geeft ons wel meer inzicht. We hopen de volgende week wel de definitieve datum te
kunnen geven.
Een mailtje naar dorpsverbindermeterik@gmail.com is voldoende. Bellen mag ook 06-3823 0621.
Mocht de bijeenkomst niet fysiek kunnen, dan doen we dit digitaal.

Dorpsraad en Dorpsverbinders.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

H. Missen
De 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. Ook het advies om te reserveren voor deelname aan vieringen is
nog geldig.
Dus: reserveer tijdig, geef naam en telefoonnummer door. Dan kunnen we u altijd bereiken. Voor de meest
recente berichtgeving kunt u de website van de parochiefederatie raadplegen:
www.parochiefederatie-horst-sevenum.nl
Reserveren kan bij Susan Baltussen; 077 398 6983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van
telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
17-04: Henny Bergs
Max van Dieten
01-05: Piet Kuenen
Huub Baltussen

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk

Misintenties
Zaterdag 17 april, 3e zondag van Pasen, 19.00 uur
Wim Bouten en Mien Bouten - Keijsers (jaardienst)
Zaterdag 24 april: geen H. Mis i.v.m. rooster
Zaterdag 1 mei, 5e zondag van Pasen, 19.00 uur
Zr. Gertrudina - Aldegonda Tacken (jaardienst en verjaardag)

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 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.
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. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
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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.
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