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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Als er schaapjes aan de hemel staan,
kan men zonder paraplu wandelen gaan.
In de eerste dagen van mei is er 17 mm. neerslag gemeten in Meterik.
14 mei gaan de ijsheiligen er weer vandoor,
het zou leuk zijn als ze dan ook de schijnheiligen meenemen.

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 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 08-05-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Mei
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Za
Za

17:
20:
22:
29:

KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
JongNL Meterik, NL doet actie 09:00 uur
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Wo
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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

Juni

Juli
Ma
Vr
Za
Zo
Ma
Wo
Ma
Do
Za

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

Wijziging afvalinzameling vanwege Hemelvaartsdag,
op donderdag 13 mei wordt er geen afval opgehaald.
Inwoners die normaal gesproken hun afval op 13 mei zouden aanbieden, kunnen PMD en restafval op
zaterdag 15 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter container met keukenafval op 13 mei zouden aanbieden,
kunnen de container op zaterdag 15 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende
reguliere ophaaldag aan de straat zetten.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
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JongNL Meterik nieuws

Oud Papier Actie (OPA)
Zaterdag 22 mei komen we oud papier ophalen. Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius,
Jac Ambrosius, Kris Cuppen en Julia Schoeber. Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor
aan de weg staat, want dan vertrekken we vanaf Café Kleuskens.

Oud Metaal Actie (OMA)
Zaterdag 22 mei kan oud metaal en al het stekker bevattend materiaal
ingeleverd worden.
Van 13:00-15:00 uur staat een container op de parkeerplaats van het
voetbalveld in Meterik. Twee vrijwilligers (Henk Ambrosius en Roger
Janssen) zijn aanwezig voor eventuele hulp.

Dorpsraadvergadering donderdag 20 mei 2021
Tijdens de aankomende dorpsraadvergadering zal er onder andere gesproken worden over het op te
starten Toon Hermanshuis in de gemeente, de stand van zaken BOW, verkeer in Meterik, Duurzaam
Meterik en ander nieuws uit de werkgroepen.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten.
Heeft u vragen? Laat het ons gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl.
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Wind en haren

Zondag 9 mei. Het wordt tropisch warm vandaag. Tjonge jonge, wat hebben we er dit jaar lang op moeten
wachten. Eindelijk kan de korte wielerbroek uit de kast gehaald worden. Zal ik de wintervacht nog gauw
even van mijn benen scheren? Wat een dilemma zo op Moederdag. Ojé, wat zijn die benen trouwens
gruwelijk wit. Dan toch maar de beenstukken over de behaarde stelten trekken.
Wist u trouwens dat wielrenners de benen scheren omdat dit prettiger is tijdens
de massage? Dat het een stuk beter uitziet is natuurlijk ook waar.
Oh shit, het is al 08.45 uur. Nu wordt het echt tijd om de definitieve
kledingkeuze te maken en op de fiets te springen richting Meterik centrum. Nog
een laatste keer naar het toilet, materiaal check, een gelletje en een mueslireep
in de achterzak proppen, 2 bidons vullen en afscheid nemen van het vrouwtje.
Klokslag 09.00 uur starten zowel de A en de B groep voor hun zondagse rit.
De zon lacht ons heerlijk toe, de wind echter ook. Dat met die wind is dit jaar trouwens wel zo een dingetje.
Het lijkt wel alsof die geen last heeft van voorjaarsmoeheid. De Pitbull is blijkbaar wel nog moe van de dag
van gisteren, want die komt niet opdagen. Dat is ook niet gek na een monstertocht van 260 kilometer. Het
moet niet gekker worden. De A groep blijft vandaag dicht bij huis. Het zullen ongetwijfeld de
moedergevoelens zijn geweest die ons ervan hebben weerhouden om een verre reis te maken. Veel
slingeren, draaien en keren maar ook een paar pittige klimmetjes in Venlo. Door de nodige corona kilo’s
gaat het sommigen heuvelop niet voor de wind.
Na 65 kilometer is het tijd voor een bakkie, wat appelgebak en
sterke verhalen. De uitbaters van Trapperie de Werkplats, een
nieuw etablissement in Sevenum voor dorstige fietsfanaten,
hadden werkelijk alles uit de kast gehaald om het de Barkrukken
naar de zin te maken. Op het terras welteverstaan. Een prachtig
café met zelfs een mecanicien in huis. Uiteraard (nog) geen
concurrentie voor ons thuishonk. Als iedereen heeft afgerekend
gaan we weer op pad want die 100 kilometer rit moet immers
nog volgemaakt worden. Alles voor Strava!

Via Venlo West, en uiteraard wederom met de nodige wind van voren, gaat het richting Baarlo. Aldaar
wacht een kasseienstrook van bijna een kilometer die niet zou misstaan in de klassieker Parijs-Roubaix.
Nadat de prostaatmassage teneinde is komt ook eindelijk de langverwachte wind of change en gaat het in
hoog tempo richting Meterik.
De NS zorgt nog even voor een ongeplande omleiding maar dat vond Mo-Riis gelukkig niet erg.
De eindsprint gaat super. Ik zit perfect
gepositioneerd en zet ter hoogte van Sportpark De
Vonkel aan. Nog 50 meter en de buit is binnen.
Helaas. Vlak voor de meet word ik nog gepasseerd
door 3 geschoren Krukken.
Zie je wel, had ik die benen toch maar onthaard.
Gelukkig verdwijnt het verdriet als sneeuw voor de
zon als een breed lachende kastelein ons
verwelkomt. Onder het genot van een heerlijk glas
Kwaremont worden er nog sterke verhalen verteld
maar gaat uiteindelijk iedereen op tijd naar huis.
Denk ik.
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Duurzaam Meterik
Zonnepanelen geplaatst bij verbouwing MFC de Meulewiek
In het kader van verduurzaming in Meterik
heeft Meterik Elektro als gecertificeerd
zonnepaneel en elektrotechnisch installateur
extra zonnepanelen geplaatst op het
verbouwde gedeelte van MFC de Meulewiek.
Er is gekozen voor een omvormer met
optimizers van SolarEdge. Deze optimizers
zorgen ervoor dat schaduw, vervuiling of een
defect geen invloed heeft op de andere
panelen, zodat er uit ieder paneel een optimaal
rendement gehaald kan worden.
Op het dak zijn 36 panelen geplaatst van JA
Solar met elk een vermogen van 380 WattPiek.
Er is gebruik gemaakt van een platdaksysteem met contragewichten tegen het wegwaaien van de
installatie. Deze totale installatie kan 12.500 kiloWattuur per jaar opwekken. Dit is ongeveer gelijk aan
2 à 3 huishoudens en dit zal MFC de Meulewiek ongeveer € 2.500,- per jaar opleveren.
Deze installatie zal ongeveer
25 jaar meegaan en heeft
een terugverdientijd van
circa 5 à 6 jaar, hierbij de
afbouw van de
salderingsregeling in acht
genomen.
De werkzaamheden zoals
het plaatsen van de
omvormer en het aanpassen
van de verdeelkasten zijn
van tevoren gedaan.
Met hulp van de verreiker
van Ed van Asten
Kasdekreiniging zijn alle
materialen op het dak gezet.
De verdere montage is
voorspoedig verlopen. De
PV-installatie is in één dag
geïnstalleerd en in bedrijf
gesteld.

De gebruiker kan de opbrengstgegevens aflezen via een app.
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Wij werken mee aan het verduurzamen van Meterik. We hopen tijdens een live-bijeenkomst aanwezig
te zijn om u informatie te verstrekken. Indien u niet langer wilt wachten met verduurzamen, kijk dan
voor informatie op: www.meterikelektro.nl of neem contact met ons op.

“Alles goed?” “Zo goed als alles!”
▪

Een mening zonder argument is een gevoel.

▪

Het is veel moeilijker om een gevoel te veranderen dan een gedachte.

▪

Hoe ver is alles wat men zegt, verwijderd van wat men denkt?
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Oprichten van een Toon Hermans huis in Horst.
In het centrum van Venlo is een inloophuis waar mensen met kanker, naasten of nabestaanden, binnen
kunnen lopen voor ontmoeting en activiteiten. Ook mensen uit onze gemeente zijn daar welkom, maar de
afstand is niet voor iedereen makkelijk te overbruggen. Daarom is Toon Emonts zo’n twee jaar geleden op
zoek gegaan naar mogelijkheden in Horst.
Op dit moment is er nog geen locatie. Wel willen ze vanaf juli 2021 al mensen thuis gaan bezoeken.
Hiervoor zoeken ze vrijwilligers. Als initiatiefnemers bieden ze een scholing aan van 7 bijeenkomsten, die
31 mei start. Hieronder vind je meer info.
Geef je op als je interesse hebt. Om het overzicht te behouden voor Meterik, stellen we voor dat de
opgave via de Dorpsverbinders verloopt. Zo weten we wie meedoet en kunnen we iedereen aan elkaar
verbinden.
Meer info via de Dorpsverbinders
dorpsverbindermeterik@gmail.com of 06 38230621 Info vind je ook op www.toonhermanshuishorst.nl.
NB: zie volgende pagina voor ´Handig om te weten´.

Hemelvaartsdag open 10:00 tot 16:00 uur
Kwekerij De Lifra Veulen
De meeste keus voor de beste prijs
van zomerbloeiers !!!
Hangpetunia´s v.a
Gazania´s, surfinia´s
Geraniums, knolbegonia´s
Lobelia´s 12 stuks
Enz. enz. enz. enz. enz............

€ 0,50
€ 0,75
€ 1,00
€ 2,50

Meer dan 250 soorten perk- hang- en kuipplanten .

Kwekerij De Lifra Veulen
Lorbaan 12A. Veulen.
Open ma t/m vr. 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag 09:00 tot 18:00 uur
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Hãskes Joek

-deel 2

Jacobus van Rens, beter bekend als Hâskes Joek, is ongetwijfeld een van de meest
markante personen uit de Meterikse geschiedenis; een legendarisch figuur met een
geweldige fantasie. Vandaag leest u het deel 2 van het verhaal.
Joek en Sibilla kregen 6 kinderen. Het oudste kind heette Marie
(Anna Maria), de geboortedatum is onbekend. Op 23 oktober 1909
werd Anna geboren, op 20 mei 1912 Sjang, op 24 maart 1914 Truy,
op 15 september 1916 Driekus en op 10 april 1919 Toon.
Op de foto hiernaast v.l.n.r. Sjang, Driekske en Toon
Sjang en Toon zijn jong gestorven; Sjang stierf 25 maart 1942 op 29jarige leeftijd en een aantal weken later, op 6 mei 1942 stierf Toon op
23-jarige leeftijd. Ze stierven aan wat men toen ‘naate pleuris’
noemde. (Een ontsteking van het longvlies. Het is niet helemaal
duidelijk of dit het gevolg was van longontsteking, tuberculose of iets
anders.) Hieronder Sjang en Toon

In hetzelfde jaar, op 1 augustus 1942 voltrok zich een ramp in het
dorp Hegelsom. ’s Nachts trokken er vliegtuigen over, die zware
bommen afwierpen. Bij dit bombardement kwamen 6 personen om
het leven, waaronder Marie (Anna Maria), de oudste dochter van
Joek en Billa en haar echtgenoot Sjang (Peter Johannes) Saris.
Het waren de gruwelijke jaren van de 2e wereldoorlog.
Joek en Billa verloren in minder dan een half jaar drie volwassen
kinderen en een schoonzoon.
De drie kinderen van Marie en Sjang, Billa, Mathieu en Maria, werden
wees en opgevangen door hun oom en tevens buurman Grad en zijn
vrouw Lies. Het was een vreselijk drama.

Op de foto Marie en
Sjang die bij het
bombardement om het
leven kwamen.
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Reminder Miëterikse Kwis:
Inschrijven kan nog t/m 16 mei 2021

De organisatie van de Miëterikse Kwis is al druk bezig met de voorbereidingen voor weer een ouderwets
gezellige kwisavond (natuurlijk met de coronamaatregelen in acht genomen).
De Miëterikse Kwis vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 10 juli 2021.
Inschrijven kan nog t/m 16 mei 2021. Wacht dus niet te lang!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar meteriksekwis@gmail.com. Bij deze aanmelding dient de
volgende informatie vermeld te worden:
• Teamnaam
• Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain
De teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik. Om deel te kunnen nemen aan de kwis zijn er geen
vereisten voor de groepsgrootte. Wel is het belangrijk dat coronamaatregelen in acht worden genomen.
De kosten voor deelname bedragen €25 euro per team.
De teamcaptains ontvangen over een aantal weken per e-mail meer informatie over de betaling en de
verdere invulling van de avond.

Spreekwoorden en uitdrukkingen met ‘hemel’

Als een donderslag bij heldere hemel.
(Een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt)
De groten rijden te paard en de kleinen hangen tussen hemel en aarde.
(De machtige lui leven op kosten van de gewone man)
Denken met kousen en schoenen in de hemel te komen.
(Denken dat men zich niet moet inspannen)
Hemel en aarde bewegen.
(Ergens alles aan doen om het gedaan te krijgen)
Onder de blauwe/blote hemel.
(In de open lucht)
Ten hemel schreiend.
(Een toestand die zo erg is dat er eigenlijk direct iets aan gedaan zou moeten worden)
Tussen hemel en aarde hangen.
(In een lastige situatie verkeren)
Zich een stoel in de hemel verdienen.
(Zich door een goed werk onderscheiden)
Zijn hemel op aarde verdienen.
(Een goed en eerlijk leven leiden)
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Missen
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Gebedshuizen- en dus ook de kerk- mogen open
blijven. Het aantal van maximaal 30 bezoekers per weekendviering blijft gehandhaafd. Ook het advies om
te reserveren voor deelname aan vieringen is nog geldig.
Bij een kerkelijke uitvaart mogen vanaf 28 april weer 100 mensen aanwezig zijn.
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
15-05: Margriet Hendriks
Huub Baltussen
29-05: Susan Baltussen
Huub Baltussen
13-06: Susan Baltussen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collecteschaal achter in de kerk
collectanten

Misintenties
Zaterdag 15 mei, 7e zondag van Pasen, 19.00 uur
1. Piet Hermans en Stien Hermans - Reijnders (jaardienst)
2. Karel Jenneskens (trouwdag)
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Er is een mis om 10.30 uur in de Lambertuskerk te Horst.
Zaterdag 29 mei, Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-Eenheid, 19.00 uur
Zaterdag 6 juni, geen H. Mis i.v.m. rooster
NB Zaterdag 12 juni is er geen H. Mis. Koster en acoliet van 12 juni zullen de mis van 13 juni
mee verzorgen.
Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar, 11.00 uur
Er doen die ochtend 5 kinderen van de basisschool voor het eerst de H. Communie.
1. Jan Tielen (jaardienst)
Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500
Opgeven voor doopsel:
Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 398 1416 of via
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl.
Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus.
Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat
(077-398 14 16). Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.
Telefoonnummer priesternooddienst : 06-5540 8023
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Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart´ wordt binnen
het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God,
zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit
de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt
Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.
In de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus Christus maar kort
beschreven.
In het boek Handelingen van de Apostelen worden in het eerste
hoofdstuk de laatste woorden van Jezus op aarde weergegeven. Hij
vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen met het
opbouwen van de kerk.
Als laatste zegt Jezus dat deze Heilige Geest de leerlingen zal
helpen met het vertellen van het evangelie tot aan de uiteinden van
de wereld (Handelingen 1:4-8).
In Handelingen 1:9 staat: Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd
omhooggeheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun
gezicht.
De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag is uit de vierde eeuw, opgetekend door de kerkhistoricus
Eusebius. In de loop der tijd kreeg de feestdag steeds meer gewicht, waardoor het een algemene feestdag
werd. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen
vóór Pinksteren. De vroegst mogelijke datum is 30 april, de laatst mogelijke is 3 juni. De Paas- en
Pinksterdatum wordt bepaald aan de hand van de maankalender en vallen daardoor ieder jaar op een
andere dag.
In veel Europese landen is Hemelvaartsdag op donderdag een officiële feestdag, maar er zijn ook landen
waar men de Hemelvaart viert op de zondag erna.
Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Op deze dag werden
abdijentochten gelopen. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's
nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term ‘dauwtrappen’ vandaan
komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op
een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.
Eind 20ste eeuw kreeg Hemelvaartsdag steeds meer een commercieel karakter. Veel werknemers
hebben een verplichte vrije dag.
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