‘t Krèntje

Jaargang 11
Nummer 02

dorpskrant voor en door Meterik

13 januari 2022

Redactie: Donkstraat 9

Parkeerprobleem door
wandeldrukte in
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(zie blz. 11)

Tel.
B.g.g.

077 - 3980281
077 - 3983812
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dorpskrantmeterik@gmail.com
Kopij digitaal aanleveren
vóór maandagavond 19:00 uur

Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Logisch van kabinet Rutte 4:
als ik vroeger slechte cijfers had bleef ik ook zitten.
In de eerste week van januari is er 15 mm. neerslag gemeten in Meterik.
Het coronavirus is één van de weinige dingen "made in China"
wat niet binnen een week kapot is.

Tot weeres met de 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.

Abonnement per 1 januari 2022
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2022
1 pagina
€ 27,50
1 pagina (kleur)
€ 40,00
¾ pagina
€ 22,00
½ pagina
€ 15,00
½ pagina (kleur)
€ 25,00
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.
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Meulewiekagenda
Actuele agenda overgenomen op 8-01-2022 vanaf www.dorpsraadmeterik.nl.
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl.

Januari
Do
Za
Do

20:
22:
27:

Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur
JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 - 16:30 uur

Februari
Do
Ma
Do

03:
07:
10:

Ma
Wo
Do

14:
16:
17:

Ma
Do

21:
24:

Za

26:

KBO kaartmiddag 13:30 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 - 17:00 uur
KBO themamiddag Kruytzer 14:00 - 15:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Uitvoering Concordia in de Klas 19:00 - 20:00 uur
- Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur
KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
JongNL Meterik, oud papieractie 14:00 uur

Maart
Di
Do
Ma

01:
03:
07:

Do

10:

Ma
Do

14:
17:

Boorebrulluft beej de Meule 00:00 uur
KBO kaartmiddag 13:30 uur
- KBO jaarvergadering 13:00 - 14:00 uur
- KBO wandelen 13:30 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 - 16:30 uur
- KBO knutselen 13:30 uur
KBO kienen 14:00 uur
- KBO kaartmiddag 13:30 uur
- Dorpsraadvergadering 20:00 - 22:00 uur

Dankbetuiging
Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, de vele lieve woorden, kaarten en bloemen die
we mochten ontvangen na het overlijden van ôs mam en oma

Nellie Tacken - Thijssen
De betrokkenheid heeft ons veel steun en troost gegeven.
Eric en Marion, Manouk
Wilma en Jeroen, Joeri, Ole
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JongNL Meterik nieuws

OPA
Zaterdag 22 januari komen we oud papier ophalen. Deze maand wordt een extra perswagen ingezet.
Groep 1 is aan de beurt. Dit zijn Sander Ambrosius, Kris Cuppen, Jac Ambrosius en Julia Schoeber.
Op de extra wagen staan: Roger Muijsers en Rob Bouten
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Bedankt.

OMA
Ook kunt u oud ijzer en al het stekker bevattend materiaal in komen leveren op de parkeerplaats van het
voetbalveld in Meterik. Dit kan tussen 13:00-15:00 uur.
Twee vrijwilligers namens JongNL Meterik zullen aanwezig zijn voor eventuele assistentie.
Dit zijn Jos van Ras (i.p.v. Henk Ambrosius) en Roger Janssen (groep 1).

Mededelingen KBO
Beste leden,
Het zal 14 januari spannend worden, wat de nieuwe maatregelen zijn van het kabinet.
Hopelijk een versoepeling, zodat we weer als KBO van alles kunnen en mogen organiseren.
Ieder lid heeft ons gevarieerde jaarprogramma thuis gekregen.
Zo niet, laat het me dan even weten: kbometerik@gmail.com, dan sturen we alsnog een jaarprogramma.
Aanstaande maandag komen de bestuursleden voor het eerst sinds 17 november 2021 weer bij elkaar,
natuurlijk op gepaste afstand, om te vergaderen. We zullen het dan hebben over wat we vanaf die datum
weer kunnen organiseren.
Hopelijk kunnen we jullie volgende week donderdag via ‘t Krèntje positieve geluiden melden.
Je kunt ook altijd de Molenwiekagenda raadplegen via internet : ‘Dorpsraad Meterik’ en dan klik je op
’Molenwiekagenda’. Zijn er vragen, stel ze gerust op bovenstaande mailadres.
Vergeten jullie niet de contributie voor 2022 over te maken naar rek. nr. NL93RABO0133305481
onder vermelding van ‘contributie 2022’ en je voor-/achternaam. Alvast bedankt.
Wij gaan er voor……
Groetjes,
bestuur KBO Meterik.
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Rij jij ook 30?
Sinds de Sint Jansstraat in het centrum weer opengesteld is voor het verkeer krijgen we van
aanwonenden opmerkingen (klachten) over de hoge snelheid van het verkeer.
We hebben borden geplaatst om weggebruikers te wijzen op de maximum snelheid. We hopen dat dit
helpt en een positieve invloed zal hebben op het gedrag van de bestuurders.
Er komt nu nog voornamelijk bestemmingsverkeer,
omdat de doorgaande route nog niet open is.
Zijn onze eigen dorpsbewoners dus de
boosdoeners?
Het gaat om de veiligheid van ons allemaal en
daarvoor zijn we ook allemaal verantwoordelijk.
Werk dus ook mee aan een veilig Meterik en houd
je aan de maximum snelheid.

Bedankt dat je 30 rijdt!

Dorpsraadvergadering donderdag 20 januari 2022
Op 20 januari vindt er weer een dorpsraadvergadering plaats.
Tijdens de vergadering zal de dorpsraad onder andere de ontwikkelingen omtrent Meteriks Veld 2 en de
huidige stand van zaken rondom BOW bespreken. Op de agenda staat verder de toekomst van het
trafohuisje. Welke ideeën zijn er binnengekomen? Wat is uitvoerbaar? Verder zullen het nieuws en de
activiteiten vanuit de diverse werkgroepen besproken worden.
Mocht je nog een vraag of opmerking hebben waarvan je wilt dat de dorpsraad dit bespreekt tijdens de
vergadering, laat het dan gerust weten via info@dorpsraadmeterik.nl. Ook als je denkt op een andere
manier een steentje bij te kunnen dragen, laat het ons weten.
Via ’t Krèntje, onze Facebook-pagina en indien mogelijk via Instagram houden we jullie op de hoogte van
de uitkomsten van de vergadering.
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Van de Dorpsraad ontvingen we een document dat in 1984 is opgemaakt toen de Dorpsraad 10 jaar
bestond, waarvoor dank! We publiceren het in delen in het krantje.
Vandaag leest u het tweede deel.

TIEN JAAR DORPSRAAD IN METERIK 1974 - 1984
HUISVESTING EN ACCOMMODATIE VOOR DE JEUGD VAN METERIK.
1981.
Voor deze problemen had de dorpsraad ook niet direct een kantklare oplossing, maar zij heeft wel, door
bemiddeling met de gemeente Horst, ruimte geschapen voor de peuters en de jongeren-soos.
Heel even zag het er naar uit dat het pand Tacken, naast de Meulewiek, uitkomst zou bieden voor Jong
Nederland en de zojuist genoemde groeperingen. Ook voor de ruiterclub was er dan nog ruimte over voor
een oefenterrein. Door de hoge kosten was het voor de gemeente Horst niet mogelijk dit pand te kopen.

1982.
Mede door het vooruitzicht van een bestemmingsplan, kon er met veel geduld ook een nieuwe
BASISSCHOOL gebouwd worden wat weer een fundament betekent voor de leefbaarheid van een dorp!

1983.
Achter deze school (bestemming woningbouw rond 1990) heeft de ruiterclub toestemming gekregen, om
een oefenterrein te realiseren. In de jaren '78-'79 heeft de dorpsraad zich geijverd om voor hen een terrein
te bemachtigen aan de oostzijde van de Jan Drabbelsstraat (volkstuintjes).

VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID.
Over deze materie is veel gepraat tijdens de bijeenkomsten van de dorpsraad in de voorbije jaren.
Een belangrijke zaak voor onze gemeenschap, vinden de leden van de dorpsraad en met hen vele
Meterikse mensen!
In samenwerking met de gemeente is er toch het een en ander tot stand gekomen, wat zoal met de
'VEILIGHEID' en 'WEGWIJS WORDEN' te maken heeft.
Ik wil proberen ze in volgorde te noemen:
1978. 'PARKEERVERBOD' aan een zijde-kerk t.w. Schadijkerweg en St. Jansstraat bij de Meulewiek
1978. Wijziging 'OPENBARE VERLICHTING' op de Crommentuynstraat.
1979. 'RECONSTRUCTIE' van de Jan Drabbelsstraat en de Donkstraat.
1979. 'VOORRANGSKRUISINGEN' worden van kracht op de Speulhofsbaan.
1979. De St. Jansstraat en de Meterikseweg worden na de reconstructie in de 'BEBOUWDE KOM'
opgenomen. Een gedeelte daarvan werd toen nog 70 km toegestaan, maar is intussen ingetrokken
en is ook 50 km geworden.
1980. 'SCHRIKHEK MET PAS OP' geplaatst op de Rector de Fauwestraat, uitkomend op de
Schadijkerweg.
1980. 'STRAATVERLICHTING' (vier lantaarns) voor de Schadjjkerweg.
1981. Een bord met 'GEVAARLIJKE KRUISING' geplaatst op de Crommentuynstraat vóór de
Eickhorsterweg.
1982. Twee 'LICHTPUNTEN' gerealiseerd bij de gymzaal en de
'IN- EN UITRITTEN' verbeterd.
1982. Extra 'STRAATNAAMBORD' St. Maartensweg geplaatst bij de Schadijker bossen, dat vooral
bedoeld is voor de toeristen.
1982/1983 Tweemaal een verzoek aan de gemeente Horst om geregelde 'SNELHEIDSCONTROLES' te
houden in de kom van Meterik, vooral nu het snelverkeer zal toenemen na het gereedkomen van
de Meteriksebaan en Peelheideweg.
1983. 'BEWEGWIJZERING', die geplaatst is op de hoek van café 't Hukske.
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1983. 'VERANDERING HOUTWEG IN DR. DROESENWEG' op advies van de heer H. Verhaegh.
Deze Houtweg, die moest wijken voor de Dr. Droesenweg, zal een nieuwe straatnaam worden in
het bestemmingsplan Meterik-west.
Er zijn verder nog enkele punten die niet of nog niet direct verwezenlijkt kunnen worden o.a.:
- 'PARKEERPLAATS' voor invaliden, kan vanwege het te geringe aantal geen doorgang vinden.
- 'PARKEERRUIMTE' bij de basisschool is er voldoende,
luidde het antwoord van de gemeente Horst.
- 'VERBREDING TROTTOIR' St. Jansstraat 1: dit zou gebeuren als men de toegankelijkheid van
openbare gebouwen verbetert voor invaliden (rolstoelplan).
- 'AANPLANT SPEELTERREIN' en rondom het soosgebouw; door plaatselijke omstandigheden aldaar,
werd dit alléén verwezenlijkt bij het gebouw van de soos.

Koken met ‘t Krèntje
Spruitjes met uitjes uit de oven
Ingrediënten voor 4-6 personen;
500 – 650 gr spruitjes [schoongemaakt]
Zout
200 – 250 gr uien [grof gesnipperd]
2 el zonnebloemolie
4-6 eieren
3-4 el melk
Zwarte peper
Nootmuskaat
50 gr kaas grof geraspt
Volkorenbrood
Boerenboter

Bereidingswijze:
Zet de spruitjes op met ruim kokend water waaraan wat zout is toegevoegd.
Kook de spruitjes ca. 8 minuten en laat ze daarna in het vergiet uitlekken.
Houd ze warm.
Verhit een wok met wat olie.
Voeg de uien toe en roer alles door.
Zet het vuur lager en fruit de uitjes zachtjes tot ze beginnen te verkleuren.
Neem de wok van het vuur.
Bestrijk een vuurvaste schaal met wat olie.
Klop in een kommetje de eieren en de melk los.
Voeg zout, peper en nootmuskaat toe.
Schep de spruitjes door de uitjes en doe alles over in de schaal.
Schenk de eieren erover en bestrooi het gerecht met de geraspte kaas
Zet de schaal in het midden van de op 200 graden voorverwarmde oven.
Wacht 8-10 minuten, tot de eieren zijn gestold en er een licht goudgeel korstje op het gerecht zit.
Serveer de spruitjes en de uitjes in de ovenschaal.
Een paar sneetjes volkorenbrood met een schaaltje boerenboter smaakt hier heerlijk bij.
Geniet ervan en smakelijk eten.
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‘Ik wil ut laeve neet verlaote, ma ut laeve verlut meej’
Verdrietig, maar dankbaar voor haar positiviteit en voor alles wat zij in haar zorgzame en
liefdevolle leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, ós mam en oma

Sophie Houben – Dinghs
Castenray, 13 mei 1946

Meterik, 10 januari 2022
echtgenote van

Harrie Houben
Mariëlle en William
Délène en Pieter
Rens
Wessel en Liv
Merel
Johan en Mirjam
Danique
Roël
Familie Dinghs
Familie Houben
Donkstraat 2c
5964 AJ Meterik
Zaterdag 15 januari nemen wij om 10.00 uur in besloten kring afscheid van ós mam.
Er is gelegenheid om de afscheidsdienst via livestream te volgen. Als u een email stuurt naar
streaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl, krijgt u de link toegestuurd.
Mam is thuis in haar vertrouwde omgeving. Donderdag 13 januari bent u van 18.00 tot 20.00 uur
in de gelegenheid om een afscheidsbezoek aan haar te brengen.
Bloemen zijn maar voor even. Een donatie aan KWF-kankerbestrijding is voor het leven.
Een bijzonder woord van dank aan alle mensen die voor ós mam hebben gezorgd, in het
bijzonder de Groene Kruis zorgmedewerkers.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist

Op dit moment mogen er nog geen missen gedaan worden ná 17.00 uur ‘s avonds.
Dat zou betekenen dat er voorlopig geen missen meer zouden zijn in Meterik.
De priesters hebben het zó kunnen regelen dat er, om de andere week, tóch een mis kan zijn, en wel op
zondag. De eerstvolgende keer zou dat op zondag 23 januari kunnen zijn.
Binnenkort is er weer een persconferentie en we zullen de bevindingen daarvan af moeten wachten.
Weekend 15/16 januari, geen H. Mis i.v.m. rooster
Weekend 22/23 januari, afhankelijk van coronamaatregelen op zaterdag 19.00 OF
zondag 11.00 uur.
Jan Pieter Hendrik Tacken (verjaardag)
Lector
Acoliet
Collectant
22 of 23-01: Susan Baltussen
Huub Baltussen
collecteschaal achter in de kerk
Kerkbijdrage
Mocht u een kerkbijdrage willen doen, doet u dat dan s.v.p. op onderstaand nummer.
NL36RABO 01333 03500. Dank u wel!
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023 .

Parkeerproblemen bij Schadijker bossen
De lockdown beperkt de mogelijkheden om iets te ondernemen maar een wandeling in de natuur zorgt af
en toe voor de nodige ontspanning. In de Schadijker bossen leidt dat regelmatig tot parkeerproblemen!
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Laatste fase centrumplan, Speulhofsbaan en kruising met Jan Drabbelstraat, begonnen
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