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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren

Wat augustus niet kookt, laat september ongebraden.
In week 34 is er 6 mm. bij gekomen.
Het totaal in augustus staat nu op 62 mm.
Sommige mensen zijn net wolken.
Wanneer ze verdwijnen, is het een prachtige dag.
Tot weeres.

Mobiel: 06 - 38230621
Email : dorpsverbindermeterik@gmail.com

De Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.:
Hulp nodig bij invullen formulieren
Kleine klusjes in huis/tuin
Samen te wandelen/koffie drinken
Samen naar de dokter te gaan
Computer ondersteuning

Vervoer
Boodschappen doen
Hulp bij aanvraag voorzieningen
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 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 e-mail
melden vóór vrijdag 12.00 uur.
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Abonnement per 1 januari 2019
digitaal abonnement 11,00 euro per jaar
papieren editie
24,00 euro per jaar
postabonnement
125,00 euro per jaar
Advertentietarieven 1 januari 2019
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 vanaf 29 augustus 2019
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie
van de dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl
Vr
Za

30:
31:

RKSV Meterik jubileumweekend
RKSV Meterik jubileumweekend

September:
Ma
02:
- KBO wandelen 13.30 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Di
03:
KBO excursie dahliakweker 14.00 uur
Do
05:
KBO knutselen 13.30 uur
Vr
06:
KBO eetpunt 18.00 uur
Zo
08:
Vrouwen samen sterk dauwtrappen
Ma
09:
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO kienen 13.30 uur
Za
14:
Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
Zo
15:
Zanglust, opluisteren H. Mis Griendtsveen 11.00 uur
Ma
16:
- ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur
- Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
- KBO wandelen 13.30 uur
Wo
18:
Heemkunde Meterik plenaire vergadering in MFC 20.00 uur
Do
19:
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur
Ma
23:
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Di
24:
Vrouwen samen sterk jaarlijks uitstapje
Za
28:
- JongNL Meterik oud papier en oud metaal actie vanaf 13.00 uur
- Meriko Vocaal concert 20.00 uur
Ma
30:
Inloopmiddag Dorpsverbinders in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur
Oktober:
Do
03:
Vr
04:
Zo
06:
Ma
Wo
Za

07:
09:
12:

Zo
Ma
Di
Do

13:
14:
15:
17:

Ma
Wo
Za

21:
23:
26:

Wo
Do

30:
31:

KBO knutselen 13.30 uur
KBO eetpunt
- Zanglust koffieconcert 10.30 uur
- Oogsttijd 800 Dorsen en Limburgse Molendag 12.00 - 16.00 uur
KBO wandelen 13.30 uur
Vrouwen samen sterk medische avond 19.30 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
- PSV St.Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
PSV St.Joris dressuurwedstrijd paarden en pony’s in de Molenhorsthal
KBO kienen 13.30 uur
KBO excursie Peelmuseum Jan Houben 14.00 uur
- KBO knutselen 13.30 uur
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur
KBO wandelen
Tovri 19.30 uur
- JongNL Meterik oud papier actie vanaf 14.00 uur
- Tovri 20.00 uur
Vrouwen samen sterk culinaire avond 19.30 uur
KBO knutselen

November:
Vr
01:
- KBO eetpunt 18.00 uur
-Tovri 20.00 uur
Ma
04:
KBO wandelen 13.30 uur
Za
09:
- Meterikse liedjesavond 20.11 uur
- Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 uur - 16.00 uur
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Stafbarbecue
Afgelopen vrijdag hadden
we onze jaarlijkse stafbarbecue. Het was een
geslaagde avond met
lekker eten en drinken, gezellig praten en
natuurlijk kon een kampvuur, waar tot in de late
uurtje bij gezeten werd, niet ontbreken.
Eindkamp Bad Boys,
Ssssssssooow waar zullen we ‘s beginnen, de locatie was Turnhout. Deze rustige stad in België
werd hevig opgeschrikt door de komst van de Bad Boys. We hebben dan ook goed laten weten
dat de Bad Boys aanwezig waren.
Wat hebben we toch ontzettend veel activiteiten gedaan, hieronder viel ook eten, want dat nam
een groot gedeelte van de tijd in beslag. We horen jullie vragen: groenten, eten jullie dat ook? jaja
als het een keer verdwaald was zat het in de macaroni.
De weekplanning in het kort:
Zaterdag: aankomst in Turnhout: ‘s avonds voetbal kijken en uitgaan. Binnen werd PSV
afgedroogd en buiten steeg VVV naar grote hoogte.
Zondag: zondag is rustdag:
- In ons geval was het stilte voor de storm. Dus fijn een potje kaarten of Bonanza, want de
aandelen in bonen ging helemaal los. Maar ook magneet vissen, treintje rijden, lekker
muziekje op en genieten van een rustige dag.
Maandag: 12 km kanoën:
- Gezonken kano’s, natte kleren en spierpijn was zeer normaal deze dag. En natuurlijk
tussendoor eten. We moesten eten voor de honger die we zeker niet zouden krijgen deze
week.
Dinsdag: Bobbejaanland:
- Iedere attractie werd zeer zorgvuldig uitgeprobeerd, voor enkele leden en leiding was het
reuzenrad toch de meest spannende/enge attractie.
Woensdag: karten en speciaal bier proeven:
- Het karten ging zeer fanatiek, na beide rondes kwam iedereen ontzettend bezweet en
vermoeid uit de karts. Opmerking medewerker in de pitstraat: “de karts hebben ook
remmen”, zegt genoeg hoe het er aan toe ging.
- Speciaal biertjes proeven bij brouwerij ‘Het Nest’, fijn bier proeven waar je U tegen zegt.
Donderdag: airsoft en wokken:
- Airsoft is een soort paintball maar dan met nep wapens. Het was wel duidelijk dat iedereen
vol frustraties zat. Het spelletje ging heel fanatiek, de adrenaline gierde door het lichaam.
Maar sommige mensen durfden niet zo goed en hadden wat hulp nodig om vooruit te gaan.
Sommige mensen dachten dat ook een korte broek niet veel uit maakte. Na het einde van
deze dag werd daar toch wel anders over gedacht. En op het eind werd een potje leden
tegen leiding gedaan. We denken dat alle frustraties van de afgelopen 9 jaren bij de leden
de laatste 20 minuten los kwamen. Want er werd niet meer gekeken op een blauwe plek
meer of minder. Zie foto voorpagina ’t Krèntje.
- Met 2 uur wokken kun je heel wat eten naar binnen werken. Iedereen had grotere ogen
dan ze een maag hadden en bij 2 mensen was de maag uiteindelijk ook echt te klein.
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Vrijdag: zwemmen bij de Kempervennen:
- iedereen kent het wel. Ga met een grote groep zwemmen en je hebt al snel de aandacht
van de badmeesters en -juffen. Was in ons geval dus ook zo, maar het was wel gezellig.
Zaterdag: terug naar de bewoonde wereld:
- Het opruimen was afzien, iedereen had de pijp leeg en alles moest meerdere keren worden
gepoetst omdat de aandacht bij zowel leden als leiding toch wel was weggezakt.
Ssssssooooowwwww wat hebben we een kei goed kamp gehad, het weer zat mee, het was super
gezellig, veel en leuke activiteiten gedaan. Namens de leiding: het was een super week en we zien
de reünieweekendjes wel tegemoet.

Data gezamenlijke kampen komende jaren:
2020 → 25 juli t/m 01 augustus (i.v.m. Miëterikse kermis is dit de 3de week van de zomervakantie
2021 → 24 juli t/m 31 juli (weer gewoon de 1ste week van de zomervakantie)
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Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl
1e helft veld
De 1e helft veldtrainingen zijn inmiddels voor alle teams gestart. De trainingstijden:
Pupillen F1:
woensdag 17.00-18.00u
Pupillen E1 en E2:
maandag 18.00-19.00u
Pupillen D1:
maandag 18.30-19.45u
Aspiranten C2:
dinsdag en donderdag 18.30-19.45u
Aspiranten C1:
dinsdag en donderdag 18.30-19.45u
Aspiranten B1:
dinsdag en donderdag 18.30-19.45u
Junioren A1:
dinsdag 18.30-19.45u en donderdag 18.30-20.00u
Senioren 1:
dinsdag en donderdag 20.00-21.30u
Senioren 2:
dinsdag en donderdag 20.00-21.30u
Midweek 1:
woensdag 19.30-21.00u
Midweek 2:
woensdag 20.15-21.45u
Recreanten:
woensdag 19.30-20.30u
Op zaterdag 31 augustus nemen alle jeugdteams ter voorbereiding aan de competitie deel aan het
SPES toernooi in Milsbeek. Op 7 en 8 september start dan de competitie.
KangoeroeKlup
Op zaterdag 7 september van 10.30-11.30 uur starten de KangoeroeKlup trainingen weer op
Sportpark Wienus. De KangoeroeKlup is eigenlijk een soort kleutergym met een knipoog naar
korfbal. De training die de Kangoeroes krijgen is geen korfbaltraining, maar wordt gebaseerd op
basisvormen van bewegen. Door de KangoeroeKlup komen kinderen van 4 en 5 jaar (groep 1 en
2) al op vroege leeftijd in aanraking met balsport en leren spelenderwijs te functioneren in
teamverband. Ze ontwikkelen balgevoel en zijn op een speelse manier met bewegen bezig.
Samen met Scoro, Funny, Jumper en Spurt leren de kinderen tijdens de trainingen lopen, rennen,
gooien en vangen. De Kangoeroes trainen 1x per maand op zaterdagmorgen.
Meer informatie of een keertje meedoen? Kijk op https://bit.ly/2FueV0Z of mail naar
info@svoxalis.nl.
Vriendinnentraining
In week 39 (23/09 t/m 26/09) zijn er bij de jeugdteams vriendinnentrainingen. Dat betekent dat elk
lid een vriendinnetje of zusje mag meenemen die komt meetrainen. Dus wil je korfbal een keertje
uitproberen? Dan is dit je kans. Graag vooraf aanmelden bij de trainster.
Agenda
• 31-8-2019: Deelname SPES-Toernooi in Milsbeek voor alle jeugdteams
• 07-09-2019 + 08-09-2019: Start 1e helft veldcompetitie 2019-2020
• 7-9-2019: KangoeroeKlup training 10.30-11.30 uur Sportpark Wienus
• 7-9-2019: Teamfoto's maken D1 + E1 (10.00u) + E2 + F1 (9.00u)
• 8-9-2019: Teamfoto's maken S1 (12.00u) + S2 (13.30u)
• 9-9-2019: Bloemenactie Rozenverkoop Hegelsom 18.15-20.00 uur
• 11-9-2019: Teamfoto's maken MW1 (19.10u) + MW2 (20.00u) + Recr (19.10u)
• 14-9-2019: Teamfoto's maken C2 (10.00u) + C1 (11.00u) + A1 (12.00u)
• 21-9-2019: Teamfoto's maken B1 (11.00u)
• 23-09-2019 t/m 26-09-2019:
1e Vriendinnentraining
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst en/of Instagram: https://www.instagram.com/svoxalis.
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‘Baas

over Jezelf’

Wil jij ook de ‘Baas over Jezelf’ zijn?
Wil jij een betere balans in de zorg voor jezelf en de zorg voor de ander?
Meld je dan aan voor de training ‘Baas over Jezelf’ en ontdek dit ín en samen mét de groep.
Voor wie: Inwoners van gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar.
Wat: training ‘Baas over Jezelf’
Waar: Offenbeckerhof, Amerslosestraat 1, 5953 KW Reuver.
Wanneer: donderdag 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november van 19.00 tot 21.00 uur. De zesde
bijeenkomst wordt na gezamenlijk overleg gepland.
Voor wie?
Zit je niet lekker in je vel?
Heb je tijd tekort voor wat JIJ wilt doen?
Cijfer je jezelf weg? Doe je té vaak iets voor een ander omdat het moet of omdat het zo hoort?
Vind jij het moeilijk om jouw grenzen te bepalen en om deze aan te geven?
Ben je vaak moe en/of emotioneel en kom je tot niets meer?
Voelt het ongemakkelijk om je mening te geven en ga je meningsverschillen het liefst uit de weg?
Gaat dit ten koste van jezelf?
Wat ga je leren en wat kun je verwachten ?
Je bent (meer) bewust wie je bent en wat jij wilt.
Je herkent en erkent lichamelijke signalen.
Je kent het verschil tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag.
Je bent in staat je mening naar voren te brengen en zelf het initiatief te nemen.
Je komt voor jezelf op, je bewaakt je grenzen en geeft deze aan met wederzijds respect.
Je hebt inzicht in overtuigingen en gedachten die helpend zijn i.p.v. belemmerend.
Je ervaart dat jij er óók toe doet en neemt de ruimte om jouw leven te leven.
Je leert verantwoording te nemen voor jouw keuzes en hierover de consequenties te dragen.
Je krijgt herkenning en erkenning door mét elkaar te delen en ván elkaar te leren.
Via achtergrondinformatie ontstaat inzicht en ga je begrijpen hoe het werkt bij jou.
Oefeningen in de groep en huiswerkopdrachten met situaties die je moeilijk vindt.
Anders leren denken en daardoor meer zelfvertrouwen opbouwen.
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 17 oktober 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Vestjens 06 17433092 /
h.vestjens@synthese.nl of Debbie Schmets 06 40590022 / d.schmets@synthese.nl
Beiden werkzaam als maatschappelijk werkers binnen Synthese.
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod &
inschrijving.

Uit het Venloosch nieuwsblad 17-12-1907
Toen de voerman J. S. alhier zich in den nacht van Vrijdag op Zaterdag met zijn kar op weg begaf
om over Meterik en Horst naar Venlo te rijden, overkwam hem tusschen America en Meterik een
ongeluk dat vreeseljjke gevolgen had kunnen hebben. Door het afzakken van den slechten weg
geraakte hij met kar en paard te water, dat zoo diep was dat hij met moeite zich zelf en het paard
met het hoofd boven water kon houden. Na anderhalf uur in het koude water te hebben
doorgebracht mocht het met toegeschoten hulp eindelijk met levensgevaar gelukken man en
paard op bet droge te brengen. De toestand der wegen is dan ook hier van dien aard, dat er
dringend verbetering noodig is, terwijl de lang verwachte grindweg nog maar steeds op zich laat
wachten.
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MET DE BURGEMEESTER OP DE FIETS
De nieuwe burgemeester, Ryan Palmen,
maakte donderdagavond 22 augustus
kennis met Meterik.
We verkenden Meterik per fiets. Na een
kop koffie met vlaai startten we bij de
molen en via het Meteriks veld en de
Schaak fietsten we door de Schadijker
bossen. Bij de millenniumboom aan de
Bergsteeg hadden we een korte stop.
Vandaar uit gingen we via de Essenweg
door het lage gebied rond de
Kabroeksebeek en langs het
tuinbouwgebied in het zuiden van
Vertrek per fiets bij de molen
Meterik. Deze Meterikse landschappen
zijn kenmerkend voor de agrarische
activiteiten in Meterik, zoals die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Een mooi en divers
platteland met prachtige vergezichten. De windmolens in het Duitse Twiststeden konden we zelfs
zien.
Natuurlijk werd ook het middelpunt van de
gemeente Horst aan de Maas aangedaan:
de blokhut van Jong Nederland en het
daarbij gelegen sportpark De Vonckel.
Op het middelpunt van Meterik stonden
we stil bij de kerk en het MFC de
Meulewiek. De verbouwplannen van het
MFC en het plein in het centrum van
Meterik worden kort toegelicht aan de
burgemeester.
Stop bij de Milleniumboom aan de Bergsteeg

Daarna brachten we een
bezoek aan de nieuwe
basisschool in het
Theresiaklooster waar we ook
nog even binnen konden
kijken.

Toelichting door directeur
basisschool
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Via de nieuwbouwwijk Meteriks veld fietsten we terug naar de molen voor pizza en een goed
gesprek met onze burgemeester. De verenigingen in Meterik vertelden de burgemeester over de
leden en activiteiten van hun vereniging. De burgemeester was erg geïnteresseerd en stelde veel
vragen.

Burgemeester Palmen deelt pizza uit

Wist u dat we dit jaar en komende jaren veel jubilerende verenigingen hebben zoals het
Jeugdcomité 55 jaar, de voetbalvereniging 90 jaar en binnenkort muziekvereniging Concordia en
Tovri 100 jaar. Dat het oudste lid van Zanglust 88 jaar is en nog altijd de sterren van de hemel
zingt. De molen 3 tot 4 duizend
bezoekers per jaar ontvangt.

Grotere zaken in Meterik die
aandacht nodig hebben van de
gemeente zijn o.a.
toekomstbestendige
accommodaties voor en de
fusies van sportverenigingen,
een nieuwe locatie voor
woningbouw in Meterik nu het
Meteriks veld volgebouwd is.
De leefbaarheid en identiteit van
Meterik worden voor een groot
deel bepaald door de
verenigingen. Het behoud van
een rijk en divers
verenigingsleven is dan ook van
groot belang voor Meterik.
Verenigingen stellen zich voor

Samen hebben we deze avond onze burgemeester een goed eerste beeld van Meterik en haar
rijke verenigingsleven laten zien.
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Geschiedenis van de parochie
St. Jan Evangelist - deel 107
Op zaterdag 12 en zondag 13
april 1980 vierde pastoor
Janssen zijn 25-jarig
priesterfeest.
Op zaterdagavond was er een mis met zang van het
bejaardenkoor en de kinderen van de lagere school. Na
afloop was er in het gemeenschapshuis gelegenheid tot
feliciteren en werd het cadeau van de schoolkinderen
aangeboden.

Op zondag werd de jubilaris door de fanfare afgehaald
bij de pastorie waarna er om 10.00 uur een plechtige
heilige mis was die werd opgeluisterd door Meriko.
Onder begeleiding van de fanfare ging de feeststoet
na de mis naar ‘De Meulewiek’ waar een
drukbezochte receptie volgde.
Om pastoor Janssen een passend cadeau aan te
bieden was er een inzamelingsactie onder de
bewoners gehouden en tijdens deze receptie werd het
parochiecadeau aangeboden.
Het was een roodkoperen 12-armige kroonluchter die
was gemaakt door koperslager Van der Beele en zoon
Ruud.

De sympathieke parochieherder kon op veel
belangstelling rekenen. Dat zorgde ervoor dat het
feest comité onderstaande maatregel nam.
‘Tijdens de receptie na de mis vrezen we dat er in
de zaal ruimtegebrek zal ontstaan. We hebben
daarom gedacht, om erge drukte te vermijden, de
Meterikse mensen de gelegenheid te geven de
aangeboden consumpties te gebruiken in de
plaatselijke cafés. Daar het op een dergelijke
receptie niet passend is om met
consumptiebonnen te werken en de caféhouders
de inwoners van Meterik toch wel kennen, hebben
wij gemeend om zonder bonnen te gaan werken.
Deze methode van werken durven wij rustig aan
omdat wij zeker zijn dat hiervan geen misbruik
gemaakt zal worden, want wij hebben veel
vertrouwen in de Meterikse bevolking.’
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Officiële opening van ons nieuwe bedrijfspand en het insectenhotel is
om 14:00 uur
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Achelse Kluis en Rundje Remundt
Of ut kwaom door ut prachtige zomerse waer, of zuj ut misschien nostalgie oet
en ver verleeje zien. Afgeloëpe zondaag stonge dur 14 A’s aan ut vertrek. Dur
waas namelijk aagekondigt daat
dun tocht dees waek ut
kloëstercomplex de Achelse
Kluis, zuj aandoon. Veul aldere Krukke…… ut zien
nag alliën ma aldere oppe Sjeik nao ….. moste heej
mit weemoed trugdenke aan ur vroege jeugd.
Sommige zelfs aan ut prilste begeen, zoëaas ge heej
naeve kunt zi. Dun tied vaan de bewaar- en liëgere
schoël, in ur eige kloëster aan de Miëterik, woh de
iërste wörtjes en rèkensomme woorte gelierd. Dao,
woh de nonne nag dun dinst oetmaakte. As ge ni
luusterde, kreegde nag slèg mit de liniaal oppe vuus.
Ok waas dur iën Kruk beej, neet vaan oersprong enne
Miëterikse, di as zoën vaan de köster, vroeger in
Tegele, as klein menke de hosties mei ging ophale,
die door de zusters doa destieds nag zelf gebakke
woorte. In gedachte zuut heej zich nag aaltied staon,
aan de hand vaan vader, vur de immense
kloësterdeur. Nao en paar ferme kloppen op de dikke
höltere deur verschene dur iers door ut luukske en
paar oëge en naodaat de deur mit veul
gekraak woort aopegemaakt, woort
duudelijk daat die oëge vaan
Moederoverste ware. Ieders kiër gevolgd
door dun aopeningszin: “Zo mannetje, mag
jij weer mee met vader, om het lichaam van
Christus op te halen”. Ik heb meej
aalzelaeve afgevrogd, hoe daat ganse
‘lichaam’ in zo’n kleine doës kos, die ozze
pap mejkreeg.
Beej aankomst in Achel, woort zoëaas
gewoenlijk en lekkere tas koffie en stukske
vlaai besteld, ma um dao vaan te geniete
woort neet dun tied genaome, want dur
zitte meej potdomme en paar donderjagers
tusse. Oppen trugweg op de smaale
pedjes, mos dur gestopt waere vur
waat taegeliggers. Jerommeke haai
daat waal op tied gezeen, ma waas
efkes vergaete daat ie vast zot aan
zien pedale. Ut resultaat waas daan
ok en buiteling in ut graas. Of zuj
Jerommeke onder de pauze toch wer
stiekem ennen Achelse Trappist
meister gemaakt hebbe?
De B’s ware gewoën um 9 oor gestart,
vur en rundje richting Remundt. De
pauze waas, zoëaas gewoenlijk mit dit
ritje in Asselt beej café de Boei. Da’s
doa, woh ge vanalles beej ow tas
koffie kriegt, en woh de serveersters
allemaol mit de veurnaam Crew heite,
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want daat stiët volges de Jolly Joker op ur shirtje. Waat de B’s verder mejgemaakt hebbe, heb ik ‘s
efkes naogevraogd beej miene correspondent in ur geledere en ik citeer um nou letterlijk: “Phoe,
daat is moeilijk. Daan mot ik ut hebbe ovver Chicken Antony, dae enkele waeke geleeje nao Berg
en Dal ten val is gekome beej ut make vaan ennen bocht vanoet stilstand. Gevolg: gekneusde
rubbe die um enkele waeke veul pien deeje beej ut stoeke op de graasmeijer. Afgeloëpe zondaag
mos heej wachte veur de spaorbuëm en toen die wir (= Grubbenvorster vur wer) nao baove
waore, stapte heej op ziene fiets, ma of heej in de rails is blieve staeke, wis heej laternao ok ni
zeker. In idder (=Grubbenvorster vur ieder) geval loog heej wer plat. En natuurlijki ginge dao wir
(=zie boven) die spaorbuëm nao beneeje vur de volgenden trein. Desastreus, mit gevaor vur eige
laeve haet um vaan de rails geplukt en midde tusse de geslaote buëm (ze koste genne kant op)
moste ze de ketting dur oplegge beej ut passere vaan enne onnoemelikke lange (=Gr’vorster vur
hiël langk) goederentrein. Al mit al toch un gevaorlijke peniebele situatie. Vaan de schrik bekome,
zaet Antony oeteindelijk: As ik straks ma gewoën wir (=wer) oppe graasmeijer kaan…”
Op ut terras achteraf beej Ger waas ut onder ut genot vaan de verschillende sorte gerstenaat nag
lang onrustig. Blief ik meej nag aalt verbaze, daat dur en paar beej zien die enne Radler of en
pilske 0.0% bestelle. Want zeg nou zelf…. En pilske zonder alcohol is toch utzelfde as enne B.H.
aan de wesdraod………Ut lekkerste is dur oet!!

Ouderbijdrage middelbare school voor veel
gezinnen onbetaalbaar
Stichting Leergeld Horst ad Maas steunt gezinnen met een laag inkomen.
Ouders met kinderen op de middelbare school betalen gemiddeld € 185,- tot € 264,- per kind, per
jaar aan vrijwillige ouderbijdragen. Het zijn de kosten die scholen maken voor alle extra activiteiten
die buiten het gewone lesprogramma vallen zoals schoolreisjes, excursies, werkweken,
uitwisselingen en buitenland reizen. Ze komen bovenop de gewone schoolkosten voor boeken,
laptops, schoolspullen en vervoer. Vooral voor ouders met een laag inkomen is het financieel vaak
onmogelijk om kinderen op school ‘gewoon’ mee te laten doen. Kinderen waarvan hun ouders de
extra activiteiten niet kunnen betalen, mogen meestal niet meedoen aan de extra activiteiten. In de
gemeente Horst aan de Maas kunnen gezinnen met een inkomen rond 120% van het
bijstandsniveau financiële steun ontvangen bij het betalen van schoolnota’s via Stichting Leergeld
Horst aan de Maas. Zo kunnen alle
kinderen meedoen aan de extra activiteiten
op school. Heel belangrijk, want kinderen
die gewoon mee kunnen doen op school
blijken gezonder, maken vriendjes en
ontwikkelen zich beter. De regeling is er
ook voor werkende ouders en ondernemers
met een laag inkomen. De website
www.leergeldhorstaandemaas.nl bevat alle
informatie.

PAARDENSPORTVERENIGING
St. JORIS METERIK
Afgelopen weekend was er een dressuurwedstrijd voor paarden te Venray.
Uitslagen
Klasse L1: Fleur Hermans - van Rengs met Kacy Sollenburg 2de prijs
Fleur proficiat!
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Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
alle blijken van medeleven na het overlijden en voor uw
aanwezigheid bij de uitvaartdienst van

Chris Korstjaans

Bedankt voor uw gift voor activiteiten voor Hof te Berkel.
Truus Korstjaans-Tacken
kinderen en kleinkinderen
Meterik, augustus 2019
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Iedereen bedankt voor de moeite
om voor ons een mooie kaart
geschreven te hebben. Wij hebben
mede dankzij iedereen enorm genoten
en een fantastisch feest gehad.
Allemaal hartelijk bedankt voor alle
felicitaties en bloemen.
Wiel en Tiny Huberts

DAHLIA TUIN
Leden die zich aangemeld hebben voor de excursie naar de
Dahlia tuin op dinsdag 3 september worden verzocht om om
13.45 uur bijeen te komen bij de fam. Kauffeld.
Het adres is Venrayseweg 136 - 5961 NT Horst .
De excursie begint om 14.00 uur.
WANDELEN
Maandag 2 september gaan leden van seniorenvereniging KBO Meterik weer gezellig wandelen
en bij terugkomst staat de koffie weer klaar bij de inloopmiddag. De vertrektijd is 13.30 uur bij zaal
‘De Meulewiek’.
KNUTSELEN
Donderdag 5 september begint Ans weer met het voortzetten van de knutselmiddagen en worden
de deelnemers vakkundig begeleid in het maken van mooie kaarten. De aanvang van de middag
is 13.30 uur.
Voor inlichtingen of nieuwe aanmeldingen is Ans bereikbaar op telefoonnummer 06-2387 5776
EETPUNT
Na een drukke vakantieperiode elders zal John op vrijdag 6 september weer klaar staan om de
deelnemers van het eetpunt te verassen met een EXTRA verassingsmenu. Wat dat inhoudt, daar
kom je achter als je hier aan deelneemt. Voor nieuwe aanmeldingen of informatie over het eetpunt
kun je bellen met John, telefoonnummer 077 - 398 1396 of 06-5331 3142. Ook is informatie
mogelijk bij Henk Smeets, telefoonnummer 077 - 398 8895 of 06-8140 2678 . Alle deelnemers
wordt een smakelijk eten gewenst op 6 september bij JOHN van ÔS KRUUSPUNT.
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Buurtbarbecue Theresiastraat/Past.
Notermansstraat.
Voor de 35e keer werd de
barbecue aan de
Theresiastraat
georganiseerd
De start in 1985 was met 8
personen uit de 4 langs
elkaar gelegen huizen (nrs.
8 t/m 14) en dit is
uitgegroeid naar een
jaarlijkse bijeenkomst van ca. 40 personen
Elk jaar is het gezellig om elkaar weer te treffen en wordt er flink
gebuurt. Ook de jeugd vermaakt zich dan prima.
Organisatie bedankt en hopelijk zien we iedereen volgend jaar
weer terug.

Buurtbarbecue Jan Drabbelstraat
Op een warme zomeravond hielden de
bewoners van de Jan Drabbelsstraat hun
jaarlijkse buurt barbecue voor de 19 keer in
de mooie tuin van de familie Maessen. De
opkomst was zeer hoog en ook de nieuwste
bewoners waren present. De jeugd
vermaakte zich prima met het springkussen.
Onder het genot van lekkers op de
barbecue en frisse drankjes was de sfeer
uitstekend. De temperatuur bleef lang hoog
en het werd snel laat. Organisatie bedankt
en tot de volgende barbecue.
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OPROEP OVER DEPORTATIES UIT METERIK IN
OKTOBER 1944
Na de dood van mijn vader, Grad Keijsers, vonden we een dagboek over zijn deportatie naar
Duitsland op 10 oktober 1944. Hij woonde in Meterik op het (huidige) adres St Maartensweg 4.
Hij is op die dag samen met een aantal anderen op de Schadijk opgepakt en via Castenray en
Horst naar Venlo vervoerd en vanaf Venlo in veewagens op transport gezet naar Duitsland. In zijn
dagboek noemt Grad op die dag Leo Peters, Haks Grad, Mullegats Lei bij naam.
In het boek ‘Sporen die bleven’ worden bij die 10e oktober genoemd:
Ambrosius Pieter J. - 27-05-1913, Hermans J. - 26-02-1918, Hermans W. - 02-02-1927, Janssen
Hendrik P. - 30-01-1925, Keijsers Grad (mijn vader) - 09-01-1914, Keyzers Leo A.- 16-04-1921,
Keyzers Willem P. - 11-04-1918, Peters Johannes - ……..-1917, Peters Leonardus - ……..1921, Reynders Pieter J. A. - 22-05-1926, Smulders Leonard - 02-07-1917, Steeghs Antoon - 1206-1913, Steeghs Martin - 25-01-1927 (de vetgedrukte personen herken ik ergens in november
en december in het dagboek van Grad).
Uiteindelijk komt Grad met een hele groep terecht in Remperg, een kleine plaats in NoordrijnWestfalen in de streek tussen Gummersbach en Siegen, waar zij (voor zover ik kan ontdekken!)
moeten werken aan de spoorlijn.

Vragen:
1.In het boek ‘Sporen die bleven’ staat op pag. 272 deze foto - waar mijn vader ook op staat. Deze
foto van 20 gedeporteerden uit Meterik en omgeving is gemaakt in Oberwiehl. Kent iemand namen
van deze mensen? En of zij ook in dat gebied hebben moeten werken? Zo ja, dan kan ik die
misschien linken aan namen van lotgenoten in het dagboek van mijn vader.
2. Ook in het boek ‘Sporen die bleven’ kom ik twee keer (op pag. 114 en 256) een verwijzing tegen
naar ‘Dagboek H. Steeghs Schadijk’. Ik zou graag in contact komen met nabestaanden van hem of
mensen die iets weten over hem en zijn dagboek.
3. Het dagboek van mijn vader, die op 23 en 24 april nog de gebroeders Steeghs noemt, eindigt
plotseling op die 24e april 1945 in een kamp in Vaals. In het in voorjaar 2013 in ’t Krèntje
gepubliceerde dagboek van Leonard Tacken staat bij 22 april 1945 vermeld:
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“Deze week zijn er weer vier jongens uit Duitschland terug gekeerd. Ook van de Schadijk. Twee
zoons van Peeters en twee zoons van Jac Hermans. In de week weer vijf van de Schadijk n.l.
Gerard Keijsers, Piet Ambrosius, Toon en Martin Steeghs en een knecht van Muijzers –
Kleuskens. ….”
Ik vraag me af of die Gerard Keijsers mijn vader is. Kan iemand me daar meer over vertellen?
Ieder, die mij met een van deze vragen verder kan helpen, vraag ik om mij dat te laten weten.
Dat kan via mail h.keijsers@gmail.com of tel. 06 33 76 37 20.
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en reactie.

Oogsttijd 2019
En hier staat ie dan………….

Op zondag 6 oktober (Limburgse Molendag) wordt deze korenmijt gedorst.
Alle ontwikkelingen in de loop der jaren worden weer duidelijk in beeld gebracht.
Van dorsvlegels, dorsen met paard tot en met een grote dorskast.
Meer nieuws volgt. Zet dus zondag 6 oktober alvast in jullie agenda.

Tijdens het bezoek van
burgemeester Ryan Palmen
aan Meterik werd hem ook
een editie van ons Krèntje
aangeboden.
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist
Zaterdag 31 augustus, 22e zondag door het jaar, 19.00 uur
1. 1e jaardienst Wiel van Rens
Zaterdag 7 september geen H. Mis i.v.m. vakantierooster
Zondag 8 september: jaarlijkse processie Tienray
Vertrek processie: 10.00 uur. De H. Mis begint om 10.30uur.
Lectoren:
31-08: Sophie Houben

Acolieten:
31-08: Jan Philipsen

Collectanten:
31-08: Jan Steeghs

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO 01333 03500
Telefoonnummer priesternooddienst: 06 5540 8023

Sociale vaardigheidstraining ‘Opkomen voor
jezelf (g)een kunst!’ voor 12-16 jarigen
Het is voor kinderen en jongeren niet altijd eenvoudig om goed om te
gaan met anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te
raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid.
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan
met anderen, steviger in de schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. Door middel
van verschillende oefeningen en uitleg van theorie krijgt het kind handvatten om beter voor zichzelf
op te komen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond.
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar.
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12-16 jarigen.
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray.
Wanneer: maandag 21 en 28 oktober, maandag 4 november, dinsdag 12 november, maandag 18
en 25 november van 16.00 tot 17.30 uur + ouderavond dinsdag 29 oktober van 19.00 tot 20.00 uur
Informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 7 oktober 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans
(m.bouwmans@synthese.nl) of Daisy Tijssen (d.tijssen@synthese.nl).
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod &
inschrijving.

Dansen
Woensdag 4 september om 9.30 uur begint het dansen weer in MFC de Meulewiek.
Heb je zin om mee te komen dansen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met
Franka Versleijen telefoonnummer 077 - 398 4778
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