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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

 
Is het koud in maart, 
dan nadert de lente met een vaart. 
 

In week 12 is er 1 mm. genoteerd in Meterik. 
Het totaal in maart is nu 64 mm. 

 
Als donkere wolken 
het licht ontnemen 
hebben stralen geen kans. 

 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 
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. 
 
 

 
 

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 e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 

Abonnement per 1 januari 2020 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2020 

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. 

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 26 maart 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Maart 

Za 28: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Mei 

Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 15:00 uur 
   

Attentie:  

’t Krèntje neemt elke week de Meulewiekagenda over van de site van de Dorpsraad. 

Gezien de opeenvolgende regeringsmaatregelen hebben we gemeend voorlopig 

alleen die items op te nemen, welke met een redelijke zekerheid doorgaan.  

We vragen de gebruikers van de Meulewiekagenda de site aan te passen naar de 

huidigerichtlijnen van de overheid. 

 

 

Wij blijven ‘t Krèntje maken!  
We zijn ons er van bewust dat we de komende weken waarschijnlijk weinig kopij 
binnen krijgen en dat ’t Krèntje komende weken een dun krantje zal zijn.  
De redactie van ’t Krèntje heeft besloten op maandagavond ’t Krèntje te blijven 
maken; we werken hier thuis aan, achter de computer, sturen het digitaal naar 
elkaar door en overleggen zo nodig via de mail of de telefoon. We sturen het 
digitaal naar de drukker dus fysiek contact is niet nodig. 

 

Blijft de drukker ’t Krèntje drukken? 
Blijft de drukkerij open of ziet de drukker zich genoodzaakt om te sluiten?  
Blijft het verantwoord dat onze bezorgers ’t Krèntje rond brengen? 
Dat zijn vragen die we nu niet kunnen beantwoorden maar waar we wel over na denken. 
 

Daarom hebben we het volgende besloten: 

Zolang de drukker ’t Krèntje blijft drukken en onze bezorgers ’t Krèntje kunnen 

bezorgen verandert er niets en krijgt u elke donderdag ’t Krèntje in de brievenbus. 

Zodra dat niet meer het geval is, bestaat de mogelijkheid dat u als abonnee van ’t 

Krèntje dit digitaal kunt ontvangen.  

 

Hoe gaan we dat doen? 

Als het krantje niet meer gedrukt en/of bezorgd kan worden kunnen we u dat niet laten weten (er 
verschijnt immers geen Krèntje!!). 
Als in de komende weken blijkt dat u op donderdag om 19.00 uur géén Krèntje (papieren versie) hebt 
ontvangen dan kunt u (of iemand anders namens u) een mail sturen naar: 
dorpskrantmeterik@gmail.com. 
In deze mail zet u: 

- uw naam en adres 
- het mailadres waar we ’t Krèntje naar toe kunnen sturen 

U ontvangt dan vanaf dat moment, zolang als dat nodig is, ’t Krèntje digitaal.  
U kunt het dan lezen vanaf het scherm of ’t Krèntje uit printen (of uit laten printen!). 
 
We hopen hiermee, zolang als dat nodig is, onze lezers tegemoet te komen. 
Voor de digitale abonnees verandert er uiteraard niets; zij blijven ’t Krèntje gewoon op donderdag 
ontvangen. We wensen  iedereen het allerbeste. De redactie. 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
 

Het was begin 2020… 

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug, 
februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en 
veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof 
ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het 
maart… 
 

Het was maart 2020… 

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de 
weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de 
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch… iedereen wist wat er aan de 
hand was. 
 

Maar de lente wist het niet 

En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen… de eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen 
 

Het was maart 2020… 

De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten 
Bijna alles was gesloten … zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken 
Ondernemers kwamen in de problemen 
De meeste kinderen konden niet meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden 
uitgesteld… iedereen wist het 
 

Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 
 

Het was Maart 2020 

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat 
weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk… 
Er was isolatie, ziekte en paniek…. toen werd de angst pas echt!! 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… 
En de weken duurden ineens veel langer… 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held… 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht… iedereen wist wat er 
gebeurde 
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Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien 

De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling 
ontsproot in creativiteit 
Sommigen leerden een nieuwe taal 
Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden 
bellen 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden 
moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van 
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed 
iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen… dat wisten we allemaal 
 

En de lente wist het niet, 

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op… 
Met tranen in de ogen… 
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden 
En de mensen waren humaner geworden 
En ze hadden weer waarden en normen 
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár 
veel eerder hadden aangedaan 
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En toen kwam de zomer…. 
Omdat de lente het niet wist 
En hij was er nog steeds 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven… 

Susan Blanco (De Taalrecycler) 
‘Geïnspireerd door mensen’ 

 

 

Voorjaar… de klok gaat vooruit! 
 
In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat de zomertijd 
van 2020 in.  
Om 2:00 uur gaat de klok een uur vóóruit!  
Dit betekent dat u die nacht een uurtje minder gaat slapen.  
 
 

In het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit. 

 
 

 

Zomertijd 2020 
 
De Europese Commissie wilde vanaf 2019 de halfjaarlijkse wisseling tussen zomertijd en wintertijd 
afschaffen. Dit zal echter niet eerder gebeuren dan per april 2021 omdat het voorstel geen instemming 
kreeg van de lidstaten. 
 
De lidstaten mogen volgens het Commissievoorstel zelf bepalen of zij voor permanente zomer- of 
wintertijd kiezen. Het zou dan geen Europese regel meer zijn. Dit is ook de mening van het Europees 
Parlement, dat voor afschaffing per 2021 is. 
 
Sommige lidstaten willen er eigenlijk helemaal niet van af en die optie staat ook nog steeds open. Minister 
Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is kritisch over de onderbouwing van het voorstel van de 
Europese Commissie. Zij vindt dat nog onvoldoende duidelijk is wat nu de voor- en nadelen zijn. In 
december 2018 besloot de Raad van Europese transportministers dat het afschaffen van de zomer- of 
wintertijd zeker niet voor 2021 gaat gebeuren, en dat het ook nog steeds mogelijk is om helemaal van 
deze afschaffing af te zien. 
 
De EU-wetgeving op het gebied van zomer- en wintertijd stamt uit 1980. Daarvoor bestonden er nationale 
regelingen op dit gebied. Sinds 2001 bestaat de klokwisseling zoals we die nu kennen. Vanaf toen verzette 
de hele Europese Unie de klok op de laatste zondag van maart en oktober. 
 
Aan het verzetten van de klok liggen verschillende argumenten ten grondslag. De belangrijkste daarvan is 
de energiebesparing. Het was aantrekkelijk als de lampen 's avonds pas laat aan hoefden. Verschillende 
wetenschappers twijfelen aan het effect van de maatregel voor de besparing van energie. 
 
Aan de andere kant worden de argumenten die pleiten voor afschaffing van de regeling ook betwist. 
Tegenstanders zeggen bijvoorbeeld dat de klokverzetting gezondheidsrisico's meebrengt. Boeren zijn 
bang dat koeien door de wisseling minder melk geven. 
 
In de zomer van 2018 konden EU-burgers raad geven over de kwestie in een digitale enquête. De enquête 
was onderdeel van onderzoek door de Europese Commissie. Tussen 5 juli en 16 augustus konden alle 

https://www.europa-nu.nl/id/vg8xdjeo1zoj/europese_commissie_ec
https://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie
https://www.europa-nu.nl/id/vg9xg0898jy5/raad_vervoer_telecommunicatie_en_energie
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Europeanen hun mening geven. Hier deden 4,6 miljoen EU-burgers aan mee. 84 procent van hen wilde 
van de klokverzetting af. De meerderheid van hen wenste altijd zomertijd en wilde af van de wintertijd. 
Het grootste deel van de respondenten kwam uit Scandinavië en Duitsland. Er zijn grote twijfels bij de 
representativiteit van het onderzoek, maar de Europese Commissie na de uitslag wel serieus. Op basis 
van de enquête besloot de Commissie vervolgstappen te nemen. 
 
Volgens het Commissievoorstel mogen landen zelf invulling geven aan de keuze voor zomer- of wintertijd, 
waardoor er verschillende tijdzones in de EU zouden kunnen ontstaan. Bij de State of the Union van 2018 
vroeg Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de lidstaten wel hun keuze voor een tijdzone met elkaar 
af te stemmen. Lidstaten moesten voor 31 maart 2019 aan de Europese Commissie laten weten welke tijd 
zij aan willen houden, maar de situatie bleek hopeloos verdeeld. De meeste landen, waaronder Nederland, 
willen uitstel. Een meerderheid van de lidstaten vindt daarnaast dat zoveel mogelijk landen dezelfde 
standaardtijd moeten kiezen als de huidige regeling verdwijnt. 
 
Het Europees Parlement is ook voor uitstel van de maatregel en wil dat in 2021 de klok voor het laatst 
verzet wordt. De EU-lidstaten hebben dan tot die tijd om gezamenlijk overeen te komen wat voor tijd zij 
willen aanhouden. Het Europees Parlement heeft een zogenoemde uitstelclausule bij de stemming 
aangenomen. Dit houdt in dat de datum van 2021 verzet kan worden naar een later moment als er op dat 
moment nog geen overeenstemming is tussen de landen. Europa zou dan een lappendeken van tijden 
worden en dat ziet het Europees Parlement niet zitten. 
 
In Nederland was weinig animo voor deelname aan de zomertijdenquête. Slechts 30.000 Nederlanders 
deden mee. Van hen was 79 procent voor afschaffing. Over de vraag of het altijd zomer- of altijd wintertijd 
moest zijn, waren zij wel verdeeld. 45 procent was voor permanente wintertijd, terwijl 40 procent altijd 
zomertijd wenst. 15 procent had geen voorkeur. Een zogenaamde 'flitsenquête' van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in december 2018 liet een vergelijkbaar beeld zien. In die 
enquête zei 41 procent voorstander te zijn van permanente wintertijd. Slechts 24 procent van de 
respondenten gaf aan door te willen gaan met het klokverzetten, 27 procent was voor permanente 
zomertijd. 
 
Premier Rutte kwam met zijn collega's uit België en Luxemburg wel overéén deze drie landen dezelfde 
tijdzone zullen houden. Minister Ollongren gaf aan dat het kabinet meer tijd nodig heeft om de effecten van 
alle opties goed te onderzoeken. Minister Cora van Nieuwenhuizen is zeer kritisch over het voorstel en de 
gang van zaken. Zij ziet vooral haken en ogen aan de onderbouwing van de Europese Commissie, gezien 
het feit dat de zomertijdenenquête zo'n slechte respons had. 

Bron: Europa Nu 

 
 

Een oude kaartfoto van Meterik. 
 
Mogelijk bent u ook nog in het bezit van een (oude) ansichtkaart van 
Meterik. Heemkunde Meterik is er naar op zoek! 

 
Als u in het bezit bent 
van een oude 
ansichtkaart, vinden we 
het erg fijn als we daar 
een kopie van mogen 
maken.  
 
Neem contact op met 
een van de leden van 
Heemkunde Meterik of 
mail naar  
info@ 
heemkundemeterik.nl 
U krijgt de kaart weer 
terug! Alvast bedankt. 

https://www.europa-nu.nl/id/vkrbeyql9qt8/state_of_the_union_2018_van
https://www.europa-nu.nl/id/vhyzn0sukawp/j_c_jean_claude_juncker
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Beste inwoners van Meterik 

 
 

In verband met het coronavirus is besloten de papierinzameling in Horst aan de Maas per direct te 
stoppen. 
 
In eerste instantie (en hopelijk ook in laatste instantie) geldt dit 
voor de periode tot 6 april 2020. Wij willen de gezondheid van alle 
vrijwilligers die ingezet worden bij de papierinzameling niet in 
gevaar brengen. 
 
Als de papierinzameling in de toekomst hervat wordt, zijn de 
normale inzamelmiddelen niet meer toereikend. Immers inwoners 
hebben een hoeveelheid papier van enkele weken meer dan 
normaal. Bovendien heeft onze inzamelaar ook niet meer 
inzamelmiddelen beschikbaar dan dat er nu ingezet worden. 
 
Om die problemen bij de hervatting te voorkomen en voor inwoners die hun papier niet zo lang 
kunnen/willen bewaren hebben we een tijdelijke brengmogelijkheid in het leven geroepen. Tijdens de 
normale inzameldag en -tijdstip  komt er een kraakperswagen te staan. Inwoners kunnen hun papier 
daar zelf naar toe brengen en zelf in de kraakperswagen gooien. Enige aanwezige is de chauffeur van 
de kraakperswagen, die enkel tot taak heeft het aan- en afrijden en het persen van het papier. Verder 

is hier niemand bij aanwezig en zijn er dus ook geen onderlinge contacten. Houd tijdens het 

inleveren wel rekening met de onderlinge afstand van minimaal 1.5 meter. 

 
Voor Meterik is de brenglocatie Speulhofsbaan 45 (parkeerplaats Sportpark de Vonckel.)  
De kraakperswagen zal hier staan van 13.00 tot 16.00 uur. 
Dit geldt voor de acties in maart en april. De datums zijn zaterdag 28 maart en zaterdag 25 april.  
  
Daarnaast staat er voor zaterdag 28 maart een oud metaal actie gepland. Deze gaat door zoals jullie 
van ons gewend zijn met het verschil dat er geen vrijwilligers staan bij de container om u te helpen. De 
container staat van 13.00 tot 15.00 uur op de gebruikelijke plek, de parkeerplaats Sportpark de 
Vonckel. Hier mag u al uw oud metaal en elektrische apparaten in komen leveren. Ook hier geldt: 
‘Houd rekening met de onderlinge afstand van minimaal 1.5 meter tijdens het inleveren’. 
 

Dus zowel oud papier als oud ijzer aanstaande zaterdag, 28 

maart, inleveren in de container die staat op de parkeerplaats 

van Sportpark de Vonckel (voetbalveld) in Meterik !!!!!!!! 
  
Wij gaan alle mogelijke communicatiemiddelen inzetten om de inwoners van Meterik te attenderen op 
de stopzetting van de huis aan huis inzameling van oud papier en de tijdelijke brengmogelijkheid.  Een 
verzoek aan jullie om dit zoveel mogelijk kenbaar te maken bij familie, vrienden en bekenden, zodat er 
zo veel mogelijk mensen op de hoogte zijn. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dit weten. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Gemeente Horst aan de Maas 
en namens het bestuur van JongNL Meterik, 
Rick van Rengs, vicevoorzitter 
 

Seniorenweekend district Utopia te Meterik (uitgesteld) 
Het seniorenweekend voor het district Utopia wordt dit jaar door JongNL Meterik georganiseerd in 
Meterik op 4 en 5 april 2020. 
I.v.m. de overheidsmaatregel zullen we dit niet door laten gaan op deze datum. 
We gaan op zoek naar een nieuwe datum, zodra de situatie rondom het virus dit toe laat. 
Bestuur JongNL Meterik. 
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Vooral nu hebben we elkaar nodig 
 
I.v.m. het coronavirus heeft de overheid maatregelen genomen waar we momenteel allemaal mee te 
maken krijgen. 
 
Consequenties zijn onder andere, dat afgeraden wordt om veel contact met elkaar te zoeken en zoveel 
mogelijk thuis te blijven waardoor mensen elkaar minder zien en dit kan tot sociaal isolement leiden, ook in 
Meterik. 
 
Dit moeten we zien te voorkomen! 
In deze lastige tijd is het toch belangrijk dat we voor elkaar blijven zorgen, zeker als buurman of buurvrouw 
al op leeftijd is en zich wat slechter alleen kan redden. 
Een oogje in het zeil houden kan dan geen kwaad, een telefoontje of een kaartje in de brievenbus kan al 
een manier zijn om er voor de ander te zijn zonder persoonlijk met elkaar in contact te komen. 
 
Loopt U ergens tegenaan of zit U ergens mee, neem dan contact met ons op. 
U kunt altijd een beroep op ons doen, bijvoorbeeld als U boodschappen nodig heeft, een gewoon boek of 
grootletter boek wilt lenen, er medicijnen gehaald moeten worden of U gewoon een luisterend oor nodig 
heeft, kunnen wij  telefonisch contact met U opnemen. 
 
Dus schroom niet om ons te bellen, wij luisteren naar uw vraag en proberen U verder te helpen. 
Samen staan we sterk! 
 
De Dorpsverbinders 
Ria Bouten, Carli Peeters en Hennie Jacobs 
Tel: 06-3823 0621 

 

 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD  

va Giessen Toën 
 
BÄÖKE 
Bäöke  [Ned.:] hard huilen, blaten (van vee); [verl.t.:] ik (af de 
koew) bökte; [volt.verl.t.:] ik hèb gebökt. 
 
’t Megje dát inne graaf waas gefietst háj urre pôls gebraoke en 
zaot óp ’t gröske te bäöke. Béj ’t hoês schuuns tèggenaover 
hájje ze ’t gehuurd en kwaome ze kiêke, waonao ze drek d’n 
dokter góngem belle.  

 
 
 
Bäöke is d’n ovvertreffenden trap va schrawwe. 
Schrawwe doon álliën meense, vië né. Dát bäökt, 
bevubbeld ás ’t hónger haet af gemôlke wil waere. Zoë 
bäöke koewe, knorre en kraeje vêrkes, blaffe en 
joekere hund, hinneke paerd, miauwe katte, kakele 
hènne, kwake aende, mekkere geite en schäöp en 
piêpe muus en ratte… en kraeje ratte biëstig ás ge ze 
ánne gavel hèt.     
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 Interview Jeu Billekens      
  Oost-Indië-ganger – deel 4 
      

     
 
Oost-Indië werd niet zelfstandig toen Jeu daar was, maar er gebeurde daar 
verder niets meer “Men had er met een andere intentie naar toe moeten gaan” 
aldus Jeu. 
 
 
Vanuit de Nederlandse regering werd er weinig tot geen nazorg aangeboden. Soldij fl. 52,00 [zakgeld en 
gevarengeld] en fl.10,00 per maand als je in Oost-Indië  was geweest. Dit geld werd uitgekeerd toen de 
soldaten weer terug in Nederland waren. Enkele jaren daarna ontving Jeu nog fl.1000.00 waar men veel 
moeite voor heeft gedaan om deze te krijgen. Tijdens hun verblijf in Oost-Indië werd het geld in roepia 
uitbetaald zodat het niet gewisseld hoefde te worden. 
 
Met dit geld kon je niet veel, er werd wel handel gedreven. “De marine had Amerikaanse sigaretten en dan 
kregen we drie sloffen sigaretten . Een hield je zelf en twee waren er voor ‘de chinees’, waar de soldaten 
dan gingen eten. 
 
Na 40 maanden, op 18 december 1949, begon de terugreis op het schip “De grote beer” waarmee zij op 
08-01-1950 weer in Nederland in Amsterdam aan kwamen. Vandaar uit werden ze met de bussen naar 
hun eigen woonplaats gebracht De kist met persoonlijke spullen werd nagestuurd. 
 
Tijdens deze terugreis hield Jeu op de kaart precies de route bij die gevaren werd en schreef hij de data bij 
de vaarroute (zie kaart hieronder). 
 
 

 
 
In een ‘vaarboekje’ schreef Jeu dagelijks hoe het schip voer en welke afstand werd afgelegd. 
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Op zoek naar ‘Een plekske van geluk’  
 
Aan alle inwoners van Meterik en heel Horst aan de Maas! 
 
We delen iets samen, namelijk de prachtige omgeving waar 
we in wonen. Vele momenten van intens geluk worden beleefd 
in Horst aan de Maas – we kennen allemaal dat ene plekje 
waar we ons alleen maar goed kunnen voelen. Misschien is 
het een mooi plekje in de natuur (want daar hebben we veel 
van!) of misschien is het de kantine van jouw vereniging. Een 
‘plekske van geluk’ dus. 
 

Om deze plekskes van geluk voor iedereen zichtbaar te maken is er een initiatief ontstaan. Wij horen 
heel graag van jou wat jouw favoriete plekje in Meterik of Horst aan de Maas is. Misschien wordt deze 
straks een officieel plekske van geluk! Ook de kinderen van onze gemeente worden erbij betrokken: er 
worden namelijk ook speciale kinderplekskes van geluk gekozen. Uiteindelijk worden 25 plekskes van 
geluk en 5 kinderplekskes van geluk in het landschap gemarkeerd. Deze plekskes van geluk worden 
volgend jaar op de internationale Dag van het Geluk op 20 maart 2021 onthuld. 
 
Een plekske van geluk: wat is dat? 
Een plekske van geluk is een plek waar mensen graag komen, bijvoorbeeld om tot rust te komen, om 
te genieten van het uitzicht of om een gelukkig makende activiteit uit te voeren. De plekken bestaan 
dus al en worden op deze bijzondere manier meer onder de aandacht gebracht. Je wordt hier 
uitgenodigd om iets te beleven. Dat kan bewustwording opleveren of een ontspannen moment tijdens 
een mooie wandelroute. Kortom: kleine geluksinterventies waar je gelukkiger van kan worden. 
Voorbeelden van plekskes van geluk zijn een kapelletje langs de weg, een stroomversnelling in een 
beek midden in een dorp of een leuke speeltuin. 
 
Hoe gaan we dat realiseren in Horst aan de Maas? 
Onze inwonerswerkgroep die bestaat uit mannen en vrouwen uit alle 16 kernen van onze gemeente zal 
de uiteindelijke keuze maken uit de inzendingen. Alle gemelde plekken worden gescreend op een 
aantal verplichte criteria. Dit zijn (in willekeurige volgorde): 

• Veilige locatie (o.a. verkeersveiligheid) 
• Ruimte voor het uitvoeren van een geluksactiviteit 
• Vrij toegankelijk, bij voorkeur rolstoeltoegankelijk 
• Geen commerciële belangen in het spel 
• Onderhoud wordt geregeld door andere partijen / gemeente. 
• Er is toestemming van de grondeigenaar van de locatie waar het plekske van geluk zich 

bevindt. 
 
Dit project draait om het verbinden van onze inwoners, jong en oud, in het ervaren van 
geluksmomenten. Om mensen geluk te laten ervaren in onze kernen, onze buurt, onze gemeente. 
Kortom: in je achtertuin. We werken daarom samen met de gemeente Horst aan de Maas, Helemaal 
Horst aan de Maas, Stichting Landschap Horst aan de Maas en de Gezondste Regio 2025.  
 
Wat is jouw ‘Plekske van Geluk’? Geef het door aan de organisatie door het  formulier in te vullen via 
www.plekskesvangeluk.nl. 
Mooie plekjes in het kader van “Plekskes van Geluk Horst aan de Maas” kunnen vanaf nu worden 
aangemeld tot 20 april 2020.  
 
In deze tijd waarin het coronavirus rond waart kunnen veel activiteiten geen doorgang vinden. 
Deze activiteit gaat wél door want de aanmelding is digitaal en de presentatie is volgend jaar op 20 
maart tijdens ‘De dag van geluk’. 
Meld uw ‘plekske van geluk’ dat u heeft in Meterik of ergens anders in Horst aan de Maas! 
 
De werkgroep ‘Plekske van Geluk’ 
 
 
  

http://www.plekskesvangeluk.nl/
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Week van ‘De Goede Doelen’ in Meterik/Horst a/d 

Maas UITGESTELD 

 
 
De voorbereidingen ten behoeve van de gezamenlijke collecte waren in volle gang. 
Alle vrijwilligers waren gebeld, routelijsten samengesteld, collectebussen stonden gereed, enveloppen 
waren gestempeld, brieven en invulformulieren geprint, zakjes vastenactie gebundeld, legitimatiebewijzen 
ingevuld. 
 
De enveloppen -met hierin brief en invulformulier- zouden op 2 en 3 april door de brievenbezorgers huis 
aan huis worden bezorgd.  
Op dinsdagavond 7 april vanaf 18.00 uur zouden de collectanten bij u aanbellen en zou u de envelop in de 
collectebus kunnen deponeren. 
 
Er zou gecollecteerd worden voor  
 

• De Nederlandse brandwondenstichting 

Deze zet zich in voor diverse aspecten van brandwonden:  
preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en voor onderzoek. 
 

• Het Prinses Beatrix Spierfonds 

Bestrijding van spierziekten door samen te werken, te sturen en te financieren, wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing en behandeling gestimuleerd. 
 

• HandicapNL voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

Droomt van een Nederland waarin de ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. 
 

• KWF Kankerbestrijding 

Strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. Kanker 
betekent lang niet altijd het einde. 
 

• Het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Bijzondere initiatieven, 
bevlogenheid en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. 
Plaatselijke culturele verenigingen kunnen bij dit fonds aankloppen voor subsidie. ** 
 

• Het Longfonds (voorheen Astmafonds) 

Dit fonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren ze 
wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. Als 
patiëntenvereniging komen ze op voor de belangen van de longpatiënten. 
 

• Het Nederlandse Rode Kruis 

Heeft als doelstelling het bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van 
mensen wiens leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. 
 

• De Nierstichting 

Deze zet zich in voor een optimale behandeling en preventie van nierziekten en voor maximale kwaliteit 
van leven voor nierpatiënten 
 

• De Nederlandse Hartstichting 

Strijdt tegen hart- en vaatziekten en investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en 
patiëntenzorg. Het aantal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. 
Evenals vorig jaar zou de Vastenactie zich weer aan bij de gezamenlijke collecte aansluiten, met een 
eigen vastenzakje. 
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Helaas kwam het Coronavirus in alle hevigheid onze maatschappij ontregelen. Het zijn onzekere 
tijden.  
 
Alle brievenbezorgers en collectanten zijn gebeld met de boodschap dat de GEZAMENLIJKE COLLECTE 
nu niet doorgaat maar is UITGESTELD. Het is nu de bedoeling dat deze WEEK 37 gaat plaatsvinden mits 
de maatregelen en omstandigheden dat toelaten. 
 
Te zijner tijd worden alle vrijwilligers weer gebeld en komt er in het Krèntje een aankondiging met de 
nieuwe data. Van uitstel komt hopelijk geen afstel. Alle goede doelen hebben uw steun hard nodig. 
 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid, veel sterkte en liefde. Pas goed op jezelf en je 
medemensen. 
 
Organisatie gezamenlijke collecte Meterik 
 
Longfonds      Hay Versleijen 
Brandwondenstichting     Carien Tacken 
HandicapNL          Nel Jenniskens 
Hartstichting         Anita van Berlo en Anita Jacobs 
KWF-Kankerbestrijding      Maria van Rijswick 
Nierstichting         Henny Jenniskens 
Prins Bernard Cultuurfonds       Maria van Rijswick 
Prinses Beatrix Spier Fonds       Marjan Jacobs 
Rode Kruis         Martijn Hesen 
Vastenactie      Truus Steeghs 
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 
 
 

Mededeling i.v.m. coronavirus. 

Op verzoek van de bisschoppenconferentie in Nederland werden alle parochies verzocht om in het 
weekend GEEN missen te doen. 
Intussen is besloten om tot en met 1 juni geen liturgische vieringen te doen.  
Ook niet in de Goede Week, ook niet met Pasen en ook niet met Pinksteren!  
 
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is. 
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.  
 
Lectoren, acolieten en collectanten: zodra er weer mis is, verloopt alles weer volgens planning. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO0133303500 

 

Telefoonnummer priesternooddienst: 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. 

 

Voor in de agenda 

In Meterik zal er, onder voorbehoud i.v.m. coronavirus, een mis zijn op 13-06, 27-06 en 11-07.  
 
 
 

De klokken luiden…  
Sommige parochies hebben daar - als teken van aandacht en solidariteit - een vaste dag en tijdstip voor in 
het leven geroepen. ‘Luister mensen’, zeggen die klokken ‘en denk aan zieken en getroffenen van het 
coronavirus. Denk aan hen - bid voor hen.’ Want de luidende klokken zijn ook een oproep tot gebed. 
 
Dat is al een heel oud gebruikt: luiden bij onheil of als oproep tot gebed. In Meterik wordt dat al meer dan 
honderd jaar gedaan. Twee keer per dag: om 12 uur ‘s middags en half zeven ‘s avonds. 
Het valt misschien niet eens meer op, maar toch gebeurt het.  

 
Voor Meterik hoeven we 
dus niet apart op te roepen 
voor gebed in verband met 
een rondspokend virus, 
omdat dat dus al twee keer 
per dag wordt gedaan. 
Iedere werkdag.  
Let er maar eens op. En als 
het u opvalt dat de klokken 
luiden, denkt u dan 
alstublieft even aan 
iedereen die, op wat voor 
manier dan ook, van nabij 
te maken heeft met het 
virus.  
 
Dank u wel. 
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