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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Nog 25 dagen en dan is de langste dag van 2021,
daarna gaan de dagen weer korten.
In week 20 is er 11 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het totaal in mei is nu 45 mm.

Neerslagtekort :
Verschil tussen neerslag en verdamping van water.
Dit jaar tot nu ca. 15 mm.
Vorig jaar rond deze tijd was dat ca.100 mm.
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 22-05-2021 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.
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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
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Do
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Za
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05:

- Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
- KBO wandelen 13:30 uur
06:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
07:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
08:
Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
09:
- Laatste groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2020-2021
- Miëterikse Kermis editie 4,75 vanaf 19:00
10:
Miëterikse Kermis editie 4,75
11:
Miëterikse Kermis editie 4,75
12:
- 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
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Ma
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Za

02:
09:
11:
16:
19:
28:

KBO wandelen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
KBO jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer
KBO wandelen 13:30 uur
Dorpsraad vergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

September
Ma
Zo
Ma

06:
12:
13:

Di
Wo

14:
15:

KBO wandelen 13:30 uur
Rommelmarkt JongNL Meterik (ovb) 10:30 - 14:00 uur
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO kienen 14:00 uur
Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- Start groepsavonden JongNL Meterik seizoen 2021-2022
- KBO excursie naar Van Leendert
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NL Doet actie verplaatst

Wij hebben besloten, mede op advies van het Oranje Fonds, om de NLdoet actie die gepland stond op
zaterdag 29 mei te verplaatsen. Dit hebben we besloten omdat we met klussen in en rondom de
blokhut toch, vaak onbewust, niet voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Omdat we het heel
belangrijk vinden dat we zorgvuldig met onze stafleden en vrijwilligers omgaan, verplaatsen we de
NLdoet actie naar september/oktober 2021. Welke datum het exact wordt laten we tijdig weten.

Laatste groepsavonden seizoen 2020-2021
De laatste groepsavonden van het huidige seizoen vinden plaats in week 27, van maandag 5 juli tot en
met vrijdag 9 juli 2021.

Eerste groepsavonden seizoen 2021-2022
De eerste groepsavonden van het nieuwe seizoen vinden plaats in week 37, van maandag 13
september tot en met vrijdag 17 september 2021.

Rommelmarkt JongNL Meterik (ovb)
Wij willen heel graag op zondag 12 september een rommelmarkt houden rondom de blokhut van
JongNL Meterik. Dit is voor ons als vereniging van belang om financieel gezond te blijven. We hebben
inmiddels contact met de gemeente, alleen kan er nog niet met zekerheid bevestigd worden dat de
rommelmarkt dan door mag gaan. Dit valt en staat met de dan geldende coronamaatregelen. We
houden jullie hierover op de hoogte.
Daarnaast willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die de
spullen voor de rommelmarkt zolang voor ons bewaard hebben. We snappen dat het wat ruimte in
beslag neemt, we hopen echter dat jullie het nog even willen bewaren. Hopelijk kunnen we jullie
spullen op zondag 12 september weer aan de man brengen! Daarmee helpen jullie ons als club enorm!
Bestuur Jong NL Meterik

Mededelingen KBO
Beste leden en niet leden van de KBO,
wij zijn op zoek naar mensen die graag wekelijks op donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur een
kaartje willen leggen in de zaal.
Heb je zin om mee te klaverjassen, rikken of jokeren, meld je dan aan bij Jan Steeghs.
Dus kom uit die stoel en ga gezellig mee kaarten, natuurlijk wanneer het weer mag.
Er mogen op dit moment 30 personen per ruimte samen komen, waarvan de activiteiten vallen onder
cultuur. Helaas vallen wij als KBO daar niet onder.
Hopelijk zal het niet al te lang meer duren voordat we weer met zijn allen deel kunnen nemen aan de
activiteiten van de KBO, zowel binnen als buiten.
Het enige wat we op dit moment met zijn allen mogen doen, is de wandelschoenen aantrekken en lekker
erop uit trekken. Voor alle activiteiten….. hou de Meulewiekagenda in de gaten.
Hopende jullie de volgende keer te kunnen melden dat weer alles is toegestaan en hou nog heel even vol,
we zijn er bijna.
KBO bestuur.
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Verslag dorpsraadvergadering van 20 mei 2021
Tijdens de dorpsraadvergadering vorige week donderdag is onder andere gesproken over de plannen
van het Toon Hermanshuis hier in de regio. Informatie hierover verloopt via de Dorpsverbinders.
De werkzaamheden in het centrum gaan binnenkort van start. De werkgroep heeft overleg gehad met
de gemeente om rekening te houden met de kermis etc. Informatie over de planning is, voor zover als
mogelijk, toegelicht (zie ook het andere artikel).
Er wordt een overleg gepland met betrekking tot het verkeer in het centrum, zodat men hier verder mee
aan de slag kan. De resultaten van de verkeerstelling zijn bekend en zullen dan ook besproken
worden.
Over de voortgang van BOW zal meer duidelijk worden na de raadsvergadering. Er zal dan gestemd
worden over het bestemmingsplan.
De werkgroep Duurzaam Meterik kan binnenkort fysiek bij elkaar komen en de informatiebijeenkomst
gaan organiseren. De werkgroep heeft een subsidie aangevraagd om kosten, die hierbij komen kijken,
te kunnen financieren.
De volgende dorpsraadvergadering staat gepland voor donderdag 17 juni 2021.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@dorpsraadmeterik.nl.

5

6

Hãskes Joek

-deel 4

Vandaag leest u het vierde deel over het leven van Jacobus van Rens, beter bekend als
Hâskes Joek.
De jaren verstreken, de dochters Anna en Truy en zoon Driekus gingen trouwen en
verlieten Meterik.

V.l.n.r., Anna trouwde met Jan Dulk, Truy trouwde in 1939 met Ger van Gerven en Driekske trouwde met
Nelke Smits. Joek en Sibilla werden grootvader en grootmoeder.

Een familiefoto van Joek en Sibilla met kinderen en kleinkinderen,
Staand v.l.n.r. Schoonzoon Jan en dochter An (woonden in Eindhoven), dochter Truy, zoon Sjang, zoon
Driekus, zoon Toon, schoonzoon Sjang en dochter Billa. Zittend: Vader Joek, die kleinzoon Mathieu vast
houdt, moeder Sibilla en daarnaast staand kleindochter Billa
In de zomervakantie kwamen de kleinkinderen graag bij hen logeren; ze sliepen dan in de bedstee en dat
vonden ze erg leuk.
Ook hielpen ze grootvader Joek mee met het ‘petatten’ (aardappelen) rapen.
Nadat grootvader ze uitstak met de riek raapten de kleinkinderen ze op, het was de wintervoorraad. Deze
aardappelen werden onderin de bedstee bewaard zodat ze niet konden bevriezen. Het waren altijd
aardappelen die een rode schil hadden.
Met de kermis en met nieuwjaarsdag gingen de kinderen en kleinkinderen altijd bij Joek en Sibilla op
bezoek. Op 1 januari kwamen ze hun ouders ‘zalig nieuwjaar’ wensen en zeiden de kleinkinderen een
nieuwjaarsversje op. Grootmoeder Billa trakteerde dan op nieuwjaarskoekjes; dit waren een soort platte
oliebollen met anijszaadjes erin en ze werden gebakken in lijnzaadolie.
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Planning werkzaamheden centrum Meterik
Op maandag 31 mei begint aannemer HWC (Horster Wegenbouw Combinatie) met de werkzaamheden in
Meterik. Het project wordt verdeeld in 5 fases die elkaar deels overlappen.
De globale planning is:
Fase 1 van 31 mei t/m 5 juli: Crommentuijnstraat vanaf Speulhofsbaan tot einde bebouwde kom
Fase 2 van 21 juni t/m 30 juli: Splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat tot Sint Jansstraat 10a
Fase 3 van 11 juli t/m 17 september: Sint Jansstraat 10a t/m 6 en Kerkplein
Fase 4 van 6 september t/m 13 oktober: Sint Jansstraat 6 t/m splitsing Speulhofsbaan /Sint Jansstraat
Fase 5 van 22 september t/m 3 november: Speulhofsbaan t/m splitsing Jan Drabbelssraat.

Omwonenden worden tijdig ingelicht door de aannemer.
In die berichtgeving zal ook steeds een contactpersoon worden genoemd waar je met vragen of
problemen terecht kunt. De Dorpsraad vindt het prettig als problemen/vragen behalve bij de aannemer ook
worden gemeld via info@dorpsraadmeterik.nl.
De planning kan altijd worden aangepast. Er moet veel gegraven worden en dan is altijd maar de vraag
wat men tegenkomt.
Ook de weersomstandigheden kunnen zorgen voor vertraging.
Met de gemeente is ook besproken dat de Meterikse kermis, die hopelijk in aangepaste vorm door kan
gaan, geen hinder zal ondervinden van de werkzaamheden.
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Tijdens de hele uitvoeringsperiode is er een grote omleidingsroute (omleiding 1) gemarkeerd die het
doorgaande verkeer via de Kannegietweg, Oude Peeldijk, Americaanseweg en Westsingel v.v. stuurt.
Voor lokaal verkeer wordt per fase een andere omleidingsroute (omleiding 2) ingesteld.

Ook al probeert men overlast zoveel mogelijk te beperken, toch zullen we allemaal hinder ervaren. Dat
geldt natuurlijk vooral voor de bewoners van de betrokken straten. Maar ook de rest van Meterik zal er last
van hebben.
Door de afsluiting van wegen zal de verkeersdruk in andere straten zeker toenemen. We vertrouwen erop
dat alles voorspoedig verloopt.
En als we straks een prachtig nieuw centrum hebben, dan zal het ongemak van nu snel vergeten zijn.
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Bericht van de redactie aan alle
Meterikse bedrijven.

We nodigen alle Meterikse bedrijven uit om een stukje over hun bedrijf te schrijven, bijvoorbeeld over de
ontstaansgeschiedenis, de bedrijfsactiviteiten of andere lezenswaardige feiten.
Is uw bedrijf groot of klein, langer bestaand of recent opgericht: schrijf een artikel over uw bedrijf en lever
het aan bij de redactie. We zullen regelmatig een Meteriks bedrijf de ruimte bieden om zich in het Krèntje
aan de Meterikse bevolking te presenteren.
Het plaatsen van het bericht is (eenmalig) voor Meterikse bedrijven gratis.
Meterik telt veel bekende, maar ook minder bekende bedrijven.
Dus……….stuur een artikel, eventueel vergezeld van foto en/of logo, naar de redactie en presenteer je
bedrijf in een van de volgende ‘Krèntjes’!

“Alles goed?” “Zo goed als alles!”
▪

Als je iedereen te vriend probeert te houden, verlies je ze allemaal.

▪

Hoeveel tijd heb je al verloren door de tijd bij te houden?

▪

Je weet nooit waar je buiten kunt voordat je het probeert.

▪

Eigenlijk is “eigenlijk” het lafste woord dat je kunt bedenken als het om goede communicatie gaat.

Zorgvrijwilliger iets voor u?
Vindt u het fijn om iets voor iemand bij u in de buurt te betekenen?
In Horst aan de Maas hebben wij diverse hulpvragers die graag bezoek zouden krijgen van een vrijwilliger.
Bent u minimaal 1x per 2 weken 2 uur beschikbaar? Overweeg dan eens om zorgvrijwilliger te worden bij
Vrijwilligerszorg Horst aan de Maas.

Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare burgers door het inzetten van een vaste vrijwilliger bij mensen
thuis. De hulp kan onder meer bestaan uit een wandeling maken, een spelletje doen, aanwezig zijn of
bieden van een luisterend oor.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Brigitte Asselberghs 0629252568 of mail naar
brigitteasselberghs@proteion.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Ken van Daal en ik ben woonachtig in Horst. Ik ben getrouwd en trotse vader van twee kinderen
(Fiene & Noah). Naast mijn gezin en werk, zijn hardlopen en boksen mijn favoriete bezigheden. Tot voor
een paar jaar geleden heb ik altijd gevoetbald.
Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest in Venray ben ik nu met veel enthousiasme gestart met mijn eigen
praktijk in Meterik (gevestigd bij De 3 Vrouwen). Een praktijk waar u als cliënt centraal staat en waar u terecht
kunt voor de optimale behandeling van uw klachten.

Specialisaties
Naast de reguliere fysio- en manueel therapeutische behandeling (met grote affiniteit voor nek, rug en
bekkenklachten), ben ik gespecialiseerd in de behandeling van voetklachten en hardloop gerelateerde
klachten/blessures.
Het onderzoek en de behandeling worden ondersteund met een duidelijke en voor u verstaanbare uitleg.
Zodat u zelf ook weet wat er aan de hand is. Hierbij krijgt u ook voldoende tips en oefeningen mee voor
thuis. Op deze manier werken wij optimaal samen aan uw herstel EN aan preventie van toekomstige
klachten.

Benieuwd?
Bent u benieuwd naar de praktijkruimte? Of zou u graag een afspraak willen maken? Laat het even weten.
U bent in ieder geval van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht op de website of neemt u contact op.
Blijf gezond en wie weet tot gauw.
Met vriendelijke groet,
Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal
Sint Jansstraat 5
5964 AA Meterik
0611754864
info@manueletherapievandaal.nl
www.manueletherapievandaal.nl
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Huisvuil

Tot 1 juli is het ophalen van grof huisvuil en matrassen gratis.
Vanaf 1 juli betaalt u voor het ophalen van grof huisvuil en matrassen de volgende bedragen:
• € 45 voor grof huisvuil
• € 40 per matras

Zelf wegbrengen goedkoper
Vanaf 1 juli kunt u grof huisvuil en matrassen ook zelf wegbrengen naar een particuliere milieustraat.
Vaak is dat ook goedkoper:
• Matras wegbrengen:
• Grof huisvuil: afhankelijk van het gewicht:
o tot 35 kilo:
o aanhanger 150 kilo:
• Bouw- en sloopafval aanhanger 150 kilo (0,5 tot 2 m3):
• Steenpuin aanhanger 750 kilo (ongeveer 0,5 m3):

€ 26,75 per matras
€ 10,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 10,00

Wegbrengen kan vanaf 1 juli naar:
• Driessen Recycling, Hamweg 6 in Horst
• Van Leendert Milieuservice, Ooijenseweg 14 in Broekhuizenvorst

Het principe van de gemeente is: u betaalt voor uw eigen afval.
De gemeente biedt de inwoners een hoge mate van service door bijna al het afval aan huis op te halen of
een voorziening in de directe nabijheid te plaatsen. Denk daarbij aan de tuinkorven, textielcontainers en
glasbakken.
De gemeente Horst aan de Maas behoort door haar afvalbeleid nog altijd tot de top van gemeenten in
Nederland die het afval goed gescheiden aanleveren. Dit levert weer geld op waardoor de totale
afvalkosten vergeleken met veel andere gemeenten lager zijn.
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19 mei ...... Terrassen langer ’open’. Gasten toch welkom!
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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; 077-3986983 of susanbaltussen@planet.nl, onder vermelding van
telefoonnummer.
Lectoren, acolieten en collectanten:
Lector
Acoliet
29-05: Susan Baltussen
Huub Baltussen
13-06: Susan Baltussen
Max v. Dieten

Collectant
collecteschaal achter in de kerk
collectanten

Misintenties
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 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
(077-3981416 ). 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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