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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 

Voor ijsheiligen de bloemen buiten,  
veelal kan je daar naar fluiten,  
wacht of tot ze zijn voorbij,  
de bloemen zijn dan blij.  

 
In week 17 geen neerslag in Meterik. 
April blijft op 1 mm. 

 
Je kunt het overal al zien 
De natuur heeft veel te bieden 
Al leef je anderhalve meter van elkaar 
Het wordt toch voorjaar 

 
 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
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Meulewiekagenda vanaf 30 april 2020 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

Mei 

Za 23: JongNL Meterik, oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 - 16:00 uur 
   

Juni 

Za 27: JongNL Meterik, Oud papier actie 14:00 uur 
   

 
Ton Hendriks onderscheiden 
 
24 april is Ton Hendriks onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
Ton kreeg deze onderscheiding omdat hij zich al vele jaren verdienstelijk maakt op maatschappelijk 
gebied.  
 
In 1970 was Ton medeoprichter van VCM en daarna is hij zich jarenlang blijven inzetten 
voor de Meterikse volleybalvereniging, o.a. als coach/trainer (vanaf 1970), secretaris 
(1972-1980) en voorzitter (1999-2004).  
 
Van maart 2006 tot 1 januari 2010 was Ton Hendriks raadslid voor de PvdA in de 
gemeente Horst aan de Maas en al tien jaar is Ton een actief lid van Dorpsraad Meterik 
en zet hij zich op een breed terrein in voor de leefbaarheid.  
 
Vanaf 2014 is Ton bestuurslid van Stichting Kans voor Gambia, vanaf 2017 tevens 
secretaris. Hij zet zich in voor deze stichting die probeert, kleinschalig, kansen te 
creëren voor de Gambiaanse bevolking, waarbij de aandacht in de eerste plaats uitgaat 
naar de kinderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zijn Ton en zijn vrouw Margriet 
sinds 2015 gastouder voor Europa 
Kinderhulp. Tijdens de 
zomervakantie nemen ze drie weken 
een kind in huis waar ze 
verantwoordelijk voor zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds een aantal jaren is Ton vrijwilliger bij en voorzitter van de werkgroep die de nieuwe speelplaats 
realiseert bij basisschool Onder de Wieken. Mede dankzij de inzet van Ton is er een prachtige speelplaats 
gerealiseerd waar nog steeds aan wordt gewerkt. 
 
Ton, hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding, geniet ervan! 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Oud Papier Actie JongNL Meterik 

 
 
 
 

Via deze weg willen we alle inwoners van Meterik 
bedanken die de moeite hebben genomen om het 
oud papier in te komen leveren tijdens de actie. De 
inzamelactie is goed verlopen waar we als JongNL 
Meterik heel blij mee zijn. Ook een woord van dank 
aan de verkeersregelaars die ervoor gezorgd 
hebben dat alles goed verlopen is.  
Zoals het er nu uit ziet is de oudpapier actie in mei 
ook nog een ‘breng actie’ en mogen wij het nog niet 
huis aan huis op komen halen. Zodra hier mee over 
bekend is, laten we jullie dit weten.   
 

Samen kunnen we dit, samen doen we dit! 

 

JongNL Meterik seizoen 2019-2020 

Door de maatregelen rondom het coronavirus ligt het huidige JongNL Meterik seizoen stil. Tijdens de 
persconferentie op dinsdag 21 april jl. zijn er door de premier wat versoepelingen aangekondigd. Deze 
hebben voor een gedeelte ook betrekking op JongNL Meterik.  
 
We zijn nu met het bestuur, met JongNL Limburg en met de gemeente Horst aan de Maas in overleg 
hoe we dit het beste aan kunnen gaan pakken. Mochten we weer gaan beginnen, hoe doen we dat dan 
tijdens de groepsavonden en/of andere activiteiten?  
Dan hebben we nog ons zomerkamp waar diverse vragen over zijn. JongNL Limburg komt op 1 juni 
met een advies waarna we als bestuur een definitief besluit nemen over het wel of niet doorgaan van 
het zomerkamp 2020.  
Dat zijn zaken waar we nu mee bezig zijn, dus nog even afwachten. Wij zullen z.s.m. meer 
duidelijkheid geven over de activiteiten bij JongNL Meterik. 
 

2e handsmertfiëst 2020 

Op dinsdag 21 april jl. heeft premier Rutte de nieuwe coronamaatregelen voor ons land bekend 
gemaakt. Hierbij heeft hij ook bekend gemaakt dat evenementen tot 1 september 2020 verboden zijn. 
Dit houdt voor ons in dat het 2e handsmertfiëst 2020 niet door kan gaan. Dit is voor ons als vereniging 
een enorme domper, maar het is helaas niet anders.  
We hopen dat jullie allemaal de ‘vlooien’ die jullie voor ons verzameld en bewaard hebben voor de 
vlooienmarkt, nog een jaartje langer op de zolder willen laten staan. Zodra de datum voor het  
2e handsmertfiëst 2021 bekend is, laten we dit weten. 
 
Bedankt voor jullie begrip. 
Groeten namens JongNL Meterik 
Rick van Rengs.   
 
 

Quarantaine thuis toernooi ‘De Kwaakers’ 

Stukje van een van de leden: Isa Verheijen 

 
Jammer genoeg kon ons eerste echte toernooi in Sevenum niet doorgaan. 
Gelukkig hebben we super gave leiding die voor ons een ‘Quarantaine thuis toernooi’ heeft georganiseerd. 
  
Zaterdagochtend kregen we een tas met spullen thuis bezorgd, ze hadden echt aan alles gedacht. Er 
zaten allerlei opdrachten in zoals doe-, denk-,  puzzel-  en creatieve opdrachten, voor ieder wat wils.  
Elk dagdeel mochten we een envelop open maken, spannend!!!!! 
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Zaterdag om 16.00 uur zat iedereen klaar om live via 
Facebook ‘Bingo’ te spelen en dan bij pap of mam op 
de what’s app; het was één chaos!  
En er werden leuke prijsjes gewonnen, ha ha! 
‘s Avonds geen tenten op het terrein, maar creatieve 
verzinsels om te slapen in je huis, zoals een echte tent 
in je slaapkamer of een hut in de bijkeuken.  
Zelfs aan de marshmallows had de leiding gedacht,  
mmmmmmm…….. 
 
Door de goede inzet van onze leiding hadden we het 
echte JN gevoel! 
Suzanne, Kris, Julia, Ron en Daan super bedankt voor dit toffe weekend en hopelijk zien we elkaar 
snel weer. 
Groetjes van De Kwaakers! 
Isa Verheijen 
 
 

Het doorgeefverhaal.  

 
Een van de opdrachten was dat de kinderen allemaal 1 stukje moesten toevoegen aan een verhaal. 
Daarbij waren de jongens een groep en de meiden. Hieronder hun samen verzonnen verhaaltje.  
 

Verhaal van de jongens: 

Vandaag is het eindelijk zover: Meterik 1 speelt de eerste wedstrijd in de eredivisie. Trainer Kris Cuppen 
zegt dat zijn team er helemaal klaar voor is. Alle jongens hebben de afgelopen 
tijd heel hard getraind en er gaat vast veel gescoord worden.  
Wat deze wedstrijd extra speciaal maakt is dat ze voor de 1ste keer samen 
spelen in het nieuwe tenue en daar zijn ze allemaal heel blij mee om in het 
nieuwe tenue te spelen. Er zijn veel toeschouwers.... de spanning stijgt. 
Doch de sfeer onder de toeschouwers van beide teams was in het begin 
opperbest en er werd veel gelachen. De teams komen het veld op, de 
wedstrijd begint over 2 minuten, ze bespreken hun tactiek, de wedstrijd begint. 
Meterik heeft de bal ze rennen naar voren en schieten. En de keeper houdt de 
bal tegen. Het andere team rent met de bal naar voren. Ze schieten en de keeper houdt hem tegen. 
Poging na poging proberen de teams te scoren. Rechts in het hoekje, het hele publiek juicht maar de 
keeper wordt afgeleid van Meterik. Ze schieten maar de spits rent naar de goal en sprint. De spits houdt 
hem tegen en het is pauze. Het hele team valt de keeper aan en schreeuwt naar de keeper......... en ze 
geven de spits complimentjes. 
 
Opeens zien ze allemaal lichtflitsen en horen ze bromgeluiden. Ze kijken allemaal naar boven en zien een 
UFO landen. De UFO is geland en Meterik 1 moet instappen. Samen met trainer Kris. En de UFO vliegt 
weer weg. Ze vliegen naar de maan waar Meterik 1 moet 
gaan voetballen in de Aliendivisie....... En ze beginnen te 
spelen tegen de Aliens en ze rennen naar de bal en spelen 
naar de middenvelder, hij rent weer en de Aliens pakken de 
bal weer af. Trainer Kris zette zijn noodplan in. Hij pakt zijn 
onzichtbare pijl en boog en schoot de voetbal lek. Iedereen 
keek op, hoe kon dit nou? Niemand wist het. Ook trainer Kris 

niet. Maar hij had wel gelijk de oplossing 
klaar, hij had namelijk een reserve bal 
mee. Dus de wedstrijd kon gewoon door 
gaan. Maar die bal was niet zomaar een bal, het was een hele speciale bal. Maar dat 
wist natuurlijk niemand. De bal was namelijk een bestuurbare bal...... bestuurd door 
reservetrainer Suzanne op planeet aarde. Ze zat achter een heel groot 
computerscherm en kon alles tot op de millimeter volgen. Dus ging ze het regelen. 
Suzanne zorgde dat de bal perfect in de voeten van de keeper gespeeld werd en die 
gaf een mega trap..... de winnende trap! Goaaaaaaaallllll!!! Door de keeper!  
5 seconden voor het eindsignaal werd er weer gescoord...... 2-0!!!!! Meterik 1 ging 
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helemaal uit hun dak. De Aliens zaten beteuterd te kijken en geloofden hun ogen niet. Ze gingen op verder 
onderzoek uit hoe dit kon gebeuren. Maar Meterik 1 was allang weer terug op aarde..... met de beker!!! De 
Aliens hebben nog 5 jaar lang gezocht maar nooit enig bewijs kunnen vinden. En Meterik 1 leefde nog 
lang en gelukkig. Einde.  
 

Verhaal van de meiden: 
Er begon op zaterdagochtend een toernooi. Er kwamen 2 mensen een 
zak met spullen brengen. Deze hadden we nodig voor het toernooi. Maar 
toen ze de tas open maakte, BOEM alles vloog door de lucht. De 
enveloppen waaiden weg, stoepkrijt is gebroken, rietjes geknakt, spekjes 
aangebrand, hoe moet het nu verder? 
Ik weet het! We gaan niet de spellen doen die de leiding heeft bedacht, 
maar we verzinnen zelf iets. Iedereen bedenkt zijn eigen spel en werkt 
het uit.  
Het nieuwe spel is: ren naar de bal en zeg: ik ben als eerste. De laatste 8 zijn af. Ja leuk idee, maar 8 is 
best veel. Ik weet ook een spel: worteltrekken. Iedereen gaat op zijn buik op de grond liggen en houdt 
elkaars handen vast. Er zijn er 2 die aan de benen van de kinderen trekken. Maar de kinderen moeten 
elkaars handen vasthouden.  
Na al het nadenken en spellen doen ben ik toe aan een dutje. Ik ga lekker in mijn tentje liggen wat al klaar 
staat voor vanavond. Ooohh, heerlijk even de benen strekken! Dan ineens komt er een rukwind en de tent 
schudt op en neer. Ik spiek voorzichtig door een kleine opening en zie van alles door de lucht vliegen, 

jaaaaaa ik zie de enveloppen....... Zal het dan toch nog goed komen? Ik ren hard naar 
buiten om de enveloppen te pakken te krijgen... maar de wind is zo hard....  Yes ik heb 
hem!! Ben zo blij en benieuwd wat er in de envelop staat. Ik maak hem voorzichtig open en 
wat ik dan erin zie zitten... 
Oh, een tegoedbon van Clevers ijssalon, lekkerrrr een ijsje voor ons allemaal. Maar wat een 
pech, Clevers is dicht en wat nu dan. Ff nadenken..... kom we gaan op de site kijken. ik zie 
dat je een ijsje kan halen maar niet daar mag opeten. Ik haal voor iedereen een ijsje en 

breng ze bij iedereen thuis. Smakelijk eten! 
 
 

                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouw een zo hoog mogelijke toren     Corvee gaat ook thuis gewoon door 
met al het gehamsterde wc papier  
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Maak een dier met post -its.      
 
 
Slaap in je eigen tent of hut met je luchtbed. 
 
Maak een tekening met stoepkrijt als je aan Jong NL 
denkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miëterikse kermis verplaatst naar 2021 
 

Door de maatregelen rondom het coronavirus wordt de jubileumeditie van de 
Miëterikse kermis verplaatst van 10 t/m 13 juli 2020 naar 9 t/m 12 juli 2021. Als 
organisatie vinden wij het ontzettend jammer dat er dit jaar geen kermis plaats 
kan vinden, maar we begrijpen de overheidsmaatregelen en staan hier ook 
volledig achter. 
 

Op dit moment bekijken we of er mogelijkheden zijn om de Miëterikse kwis, op vrijdag 10 juli 2020, wel 
door te kunnen laten gaan. Uiteraard gaat veiligheid en gezondheid boven alles en zal dit leidend zijn 
voor een eventuele alternatieve vorm van de kwis. 
 
Om een volledig beeld te krijgen van het animo voor de Miëterikse kwis blijft inschrijven gewoon 
mogelijk tot 1 mei 2020.  
 
Opgeven kan door een mail te sturen naar meteriksekwis@gmail.com onder vermelding van:  
- Teamnaam 
- Naam, telefoonnummer en e-mailadres teamcaptain (teamcaptain dient woonachtig te zijn in Meterik)  
 
Hopelijk tot snel! 
Organisatie Miëterikse kermis 
 
 

Gevonden: 

 
Zaterdag 25 april, damesjasje kleur zwart, merk Bonita op de Speulhofsbaan.  
Bel  06-2521 5740 

mailto:meteriksekwis@gmail.com
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Interview met Jan en Nelly Jenniskens – 

Vorstermans - deel 1 

 
In 2019 en 2020 bezochten enkele leden van Heemkunde Meterik Jan en 
Nelly Jenniskens; ze werden gastvrij ontvangen en mochten Jan en Nelly 
interviewen, waarvoor hartelijk dank. Helaas overleed Jan plotseling op  
5 februari 2020. Als postuum eerbetoon publiceren we, met toestemming 
van de familie, het interview in meerdere delen.  
Vandaag leest u het eerste deel. 
 
Adres: Crommentuijnstraat 46a, 5964 NN Meterik 
Geboortedatum: Jan 08-01-1932, Nelly 18-12-1930. 
 
Jan Jenniskens: Jan van Giesse Piet is geboren in het huis tegenover zijn 
huidige woning, toendertijd huisnummer M144. 
 
Dit huis wordt nu bewoond door Sjaak en Ans Jenniskens - Deckers. Sjaak 
is de zoon van Jans broer Pierre Jenniskens. Het huis waar Jan geboren is 
werd gebouwd in 1928, aannemer was Tieskes [Bos] Drikus, vader van 
Wiel, Ben, Nel, Wies en Martha Bos.  
 
 

 
Jan en Nelly waren het oudste echtpaar van Meterik en ze waren in januari 2020 samen 177 jaar. 
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De bijnamen van Jan en Nelly zijn Giesse Piet ziene Jan en Nelly van Stepkes Jaan va Serum. 
Veel van Jans dorpsgenoten hadden een bijnaam. Jan zijn vrienden waren Kleuskens Huub, Martens 
[Tacken] Jan, Litjens [Lemmen] Piet en de verdere kaartvrienden Bernard Tacken [Giertjes Bernard], 
Smulders Sjeng [Sneejer ziene Sjeng], Toon en Thei Driessen [Slegter ziene Tòen en Thei], Jan Tacken 
[Speulhofs Jan] en Jeu Geurts [Slitjes Jeu]. 
 
Het gezin waar Jan in opgroeide bestond uit vader, moeder en 13 kinderen, waarvan er een vroegtijdig is 
overleden. 
De vader van Jan is Pieter- Hendrik- Mathijs Jenniskens, geboren 01-10-1898, overleden 28-03-1953. Hij 
was geboren in het huis waar nu Jac Jenniskens [appels] woont, Crommentuijnstraat 50, 5964 NN 
Meterik.  
De moeder van Jan is Anna- Maria- Hendrika Raasens geboren 01-05-1904, overleden 11-10-1953.  
De opa van Jan was eerder getrouwd met Drika Houben die overleed, waardoor opa achter bleef met 3 
kinderen waarna Jan zijn opa hertrouwde. 
 
De broers en zussen van Jan zijn: Jeu 1928, Truus 1929, Bertha 1930, Jan 1932, Harrie 1933, Pierre 
1934, Fie 1936, Mien 1937, Riekske 1938, Toon 1941, Frans 1943, Riek 1945, Jos 1947. Riekske is 
15-11-1938 geboren en overleden op 18-01-1941. 
Bertha is in 1953 geëmigreerd naar Canada. Ook Fie is geëmigreerd naar Canada, zij is in 2018 
overleden.  
 
Truus en Mien zorgden voor het gezin, samen met hun oudste broer.  
Jan zijn vader was eens opgenomen in het ziekenhuis in Weert waar vader door de Engelse soldaten 
heen gebracht was. Voor de familie was het moeilijk om een bezoek te brengen. Toch ging tante Anna er 
heen op een fiets met harde banden om vader een bezoek te brengen. Hij was geopereerd aan de maag 
en na herstel kwam de vader van Jan weer thuis. 
Jan vertelt dat hij 33 jaar ouder is geworden dan zijn vader. 
Zijn moeder had astma. Toen zijn moeder overleed was Jan in militaire dienst en mocht hij enkele dagen 
naar huis.  
 
Nelly en Jan hadden beiden geen ouders meer toen ze trouwden in 1958. Jan heeft de vader van Nelly 
ook niet gekend en de moeder overleed toen Nelly 24 jaar oud was. Beide ouders waren 67 jaar toen ze 
overleden. Nelly is geboren in het ouderlijk huis op de Snelkensstraat in Sevenum. 
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Weej beginne mèt ut verslaag van ôzze Wiel:  
 
Luuster, efkes beej proate ôvver de âfgeloëpe waek. 
Zaoterdaag zujje weej de pin slope, ma daor woord en 
stûkske vur gestaoke. Dao zaot nag enne flinke bâlk in 
de waeg, di môs iërs los gemâkt waere. Dus da ma op 
de maondaag sloope.  
 
De dôrpsraod zûkt en del vôlk beejiën um nao de sloop 
te gaon beklinkere, die stônge al te trappele. 
Maondiggeaovend belt Frans vaan dun dôrpsraod in 
paniek: giët ut sloope nag wal daor want Driesse dn 
sloper waas ni gekoôme?” Ik zeg; gen zörg jông, deen 
kumt dinsdaag.  
 
Dinsdaagmerge begôs ut da, kiëk maa op de fotoos 
waat vur en geweld, zeej zien dr driej à gebleve. Dus 
de woensdaagemerge stông dun dôrpsraod klaor um te 
beginne mit klinkere. “Pfff, waat enne rotzooj, daat duurt 
waal 2 daag veurdaat we klaor zien!!!” Vôl gooje mood 
begôste ze. Weej vaan de Meulewiek zôrgde steeds veur un gooj tâs koffie plus. Zeej plâkte zô good, daat 
ze saoves aal klaor waore! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vriedaagemerge môste Theejke en ik wir vroeg à treeje. 
Dur woord enne zwaore iezere bâlk bezûrgd vaan waal doëzend kielle. Dus dao môste weej twië 
krâchpatsers flink à huffe!! Weej hajje waal ut gelök daat din vrâchwage en hulpmiddel beej zich haaj um 
meij te huffe…. Ik haaj mien hûndje (zôn kerke mit 4 zwenkwielkes) meij genôme. Daat scheelt toch veul! 
Dao hebbe weej di moeï mit andere hulpmiddele meij nao binne geschoove.  
 
Iën probleem: weej hâjje fieftig procent kâns daat di good um loög. Helaas bleek dn zaoterdaagmêrge daat 
ut de andere fieftig procent waor……... Geej moog nauw wiëjer goan, want geej waart der zoaterdaag 
beej. Dïnsdaag würdt trouwens ut asbëst verwijderd dus blief oet de buürt. Da wuurt dus di kankerzooj der 
oet gehaald. Einde. 
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Tjaa, din bâlk. Di loog dn zaoterdaagmerge  in de waeg um di beton in die poêrre te kroewe. Dus bitje veur 
bitje centimaeters optakele um ut hoëgteverschil in de vloor te ôvverbrugge en op twië hûndjes wegreeje. 
Di betonwage kôs precies ziên geût door de deur kriege zoëdèt binne en half oor de poêrre gestôrt waore 
daor Jos, Ruud en Bram.  

 
Chiel en Jan deeje ut draodwerk en ut à 
trille. Maa daonao toch din bâlk wir, di loog 
verkiërd um en môs véúr de drie paöl dwárs 
kôme te ligge. Ondertûsse waor Frank ôk 
wir gekôme, haj wèt sloopafval weggebrôch 
en kôs meijdenke ovver dit probleem. Hiël 
in ut kort ut vervolg: ut hûndje vaan Wiel is 
gecrêmeerd, un Hegelsûms hûndje is 
geadopteerd, dun bâlk is twië kiër gedreit 
(loog dus eigelik nog ni zô verkiërd.., wâl 
gelâche), daornao wir flink waat getakeld 
um nivoverschille wir nao beneeje te 
ovverbrugge en leet now good veur de 
paöl. “Hoe kriege weej die 1000 kielle ôvver 
enkele daag 3 maeter hoëg?” vrûgd Jan. 
“Luuster” zaet Jos mèt en staôle gezich: 
“normaal gespraoke vrôge weej 20 meense 
die idder 50 kille op un trâplier nao baôve 
kunne sjouwe. Ma in dizze tiëd mèt di 
anderhalve maeter afstand, môt di bâlk dus 
minstes 28,5 maeter lâng zien um di 
afstand mèt 20 mân te garandere, di bâlk is 
korter dus daat wuurd wèt moeilik”. Jan 
pêkt ziene schroevedreijer en wil beej Jos 
en schruufke à dreije, maa môt ôk afstand 
halde.   
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Onderwiel haet Theejke en complete riëstâffel in mekaar gezatte mèt verschillende gerechte, gewoën ni 
normaal, ut liekt wir en broelôfsaete. “Lopend buffet” rupt Theejke vanoët de keuke waor heej nag en 
speegeleike aan ut bakke is âs finisching tûtsch en weej kunne iën veur iën ôzze bord vôl schuppe mèt de 
diverse gerechte. Ruud: “Lekker die kipsaté 
stôkskes Theejke, zien die vaan de kalkoen?” 
Theejke schûd ziene kop en gûft wieselik gen 
antwoord. Lekker Theejke, dânk veur de gôje 
zörg!   
 
Als letste enne oproôp veur ôzze internet goeroe 
Jan L. (âs heej dit stûkste ôk luust). Jan, kûnde 
geej op ôzze site …. Euh, wâch ff, kèn Jan waal 
plat laeze?  
FF vertale:  
 
Jan, als je dit leest, kun je dan een extra digitaal 
knuüpke op onze site aanmaken, waar we 
bijvoorbeeld deze stukjes met bijbehorende 
kleurenfoto’s en andere foto’s en fims (want dr 
zien ondertusse vuul fotograve bezig) op 
weekvolgorde kunnen plaatsen? Dan is er een 
centraal nageslachtswerk. We horen graag van 
jou, alvast bedankt.   
 
En, o joa, ákômmende waek kûmt in de Hallo en 
stûkske ôvver de verbouwing vaan de zaal, daan 
kèn de res vaan Hôrs ôk laeze daat ut vôrt giët 
ôppe Miëterik.     
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Centrumplan en overige zaken 
Afgelopen week hebben jullie misschien wel gezien dat hier en daar in het centrum door Geonius boringen 
gedaan zijn. Dit is een van de voorbereidingen op de werkzaamheden die op stapel staan. De boringen 
hadden als doel het opsporen van mogelijke bodemverontreiniging en te kijken of de bodem nog 
archeologisch interessante sporen bevat.  
 
Binnenkort verwachten we van de gemeente het ontwerp voor ons nieuwe dorpscentrum. Zodra dat er is 
zullen we kijken hoe we dit met iedereen kunnen delen. Een massale bijeenkomst zal voorlopig niet 
mogelijk zijn.  
 
Leden van de werkgroep Openbare ruimte hebben vorige week na de sloop van de voormalige pinruimte 
de bestrating bij het MFC hersteld. Omdat alles over enkele maanden toch weer op de schop gaat, is 
gebruik gemaakt van de aanwezige klinkers, aangevuld met stoeptegels en zand van de speelplaats van 
de voormalige basisschool. Op deze manier wordt er geen materiaal verspild.  
 
Verder krijgen we opmerkingen over de gaten in het wegdek van de Sint Jansstraat, met name bij de 
gymzaal. Dit is bij de gemeente gemeld, maar we weten niet of ze hier nog wat aan doen. Dat zal er aan 
liggen wanneer ze denken te starten met de totale reconstructie van de weg.  
 
We houden jullie op de hoogte van de voortgang.  
 

 



 

14 

Geboorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 26 april rond 11.30 uur zijn er 2 geitjes geboren in de dierenweide aan de Dr. Lemmenstraat.  
De mama en de kleintjes maken het goed en huppelen al door de wei. 

 

Ingezonden (naam inzender bij de redactie bekend)    

 

 

 

 

 

 

BLADKORF.  

 

    DIT KAN NIET DE 

BEDOELING ZIJN! 
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Op 4 en 5 mei staan we stil bij 75 jaar vrijheid 
 
Dodenherdenking 4 mei  

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  
 
De nationale herdenking is altijd op 4 mei. Ook als deze dag een zondag is 
of samenvalt met een religieuze feestdag.  
 
In heel Nederland verloopt de nationale herdenking op de volgende 
manier: 
de herdenking van 4 mei begint in Nederland om 18:00 uur en eindigt bij 
zonsondergang. Tussen 20:00 en 20:02 uur is iedereen 2 minuten stil. 
 
De Nederlandse vlag (zonder wimpel) hangt elk jaar halfstok van 18:00 uur 
tot zonsondergang maar voor dit jaar is het protocol aangepast: de vlag 
mag de hele dag halfstok hangen.  
 
Tot zeker 1 juni 2020 gelden er in Nederland coronamaatregelen. Deze maatregelen hebben ook invloed 
op vieringen en herdenkingen. Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei 2020 gaan er 
anders uitzien dan we gewend zijn. 
 
De jaarlijkse Nationale Herdenking op de Dam gaat wel door, maar er mag geen publiek bij zijn. De koning 
is er wel en hij zal ook spreken. Dat de koning spreekt is uniek, want zoiets is nog nooit gebeurd in 
Nederland.  

Ook de vieringen op Bevrijdingsdag kunnen geen doorgang vinden. 
 

Bevrijdingsdag 5 mei  

Bevrijdingsdag is de nationale feestdag waarop we de bevrijding 
van Nederland in 1945 vieren. Op deze dag vieren we ook de 
bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië.  
 
Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, 
democratie en mensenrechten. De overheid koos voor deze datum 
omdat op die dag de Duitsers capituleerden. 
 
Bevrijdingsdag valt altijd op 5 mei, ook als 5 mei een zondag of 
religieuze dag is.  
 
Op Bevrijdingsdag hangt op alle gebouwen van de Rijksoverheid 
de Nederlandse vlag uit. Voor burgers is dat niet verplicht; zij 
mogen de vlag ook uithangen. 
 

 

Vlag en wimpel 

In Nederland is er een oranje wimpel, die op verjaardagen van 
leden van het Koninklijk Huis samen met de Nederlandse vlag 
wordt gehesen.  
 
Ook bij geboorte en huwelijk van leden van het Huis Oranje-
Nassau kan de wimpel met de vlag gevoerd worden.  
 
De wimpel wordt nooit gebruikt bij rouw.  
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oranjeverenigingnunspeet.nl/wp-content/uploads/2011/02/vlag1.jpg&imgrefurl=http://www.oranjeverenigingnunspeet.nl/?page_id%3D63&docid=oMK7AITUxHdaYM&tbnid=l4W2KckDJdvMdM:&vet=10ahUKEwjY4Mfvze7hAhUtposKHbsZB0gQMwhwKCEwIQ..i&w=569&h=523&bih=802&biw=1486&q=vlag%20dodenherdenking&ved=0ahUKEwjY4Mfvze7hAhUtposKHbsZB0gQMwhwKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
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Koningsdag vieren op de Speulhofsbaan 

 
 
Afgelopen maandag was het Koningsdag. 
Door covid-19 kunnen geen markten, 
feestjes of andere gezellige evenementen 
plaatsvinden.  
 
 
Hierdoor kwam de familie Neggers op een 
leuk idee, zodat we vanuit huis, maar wel 
als straat, samen Koningsdag konden 
vieren.  
 
 
Iedereen mocht zijn/haar huis en straat 
versieren voor onze Koning Willem-
Alexander.   
 
 
Piloot Rob (callsing Maverick) en Pepijn 
(Iceman) zorgden met behulp van een 
drone voor opnames van deze 
versieringen.  
 
 
Na afloop is deze film aangeboden aan 
Koning Willem-Alexander. We zijn vol 
verwachting op een reactie van onze 
koning. 
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Maar één ding is zeker. Het was 
een zeer geslaagde en leuke 
dag. 
 
Lang Leve de Koning! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondoorgrondelijke en onzekere tijden 
  
Wie?, wat?, waar?, wanneer?,  
deze vraag hoor je steeds weer. 
Het hele land is nu ontwricht,  
de angst zie je op haast ieders gezicht. 
 

Wanneer komt het in onze omgeving,  
wat wordt het dan in mijn beleving. 
Heel de wereld is verrast,  
Corona kwam zeer ongepast. 

China, Korea, Italië en Spanje,  
steeds dichterbij het land van Oranje. 
Nu heeft het ook ons land bereikt,  
en als je dat dan goed bekijkt, 
zullen we al heel snel leren,  
dat deze ramp niet is te keren. 

 
Duizenden handen doen nu hun best,  
om te redden wat er rest. 
En dat doet ons heel veel verdriet,  
want een goede behandeling is er niet. 

 
Wij moeten dan ook goed gaan kijken,  
dat er niet al te veel bezwijken. 
Ook al klinkt steeds het geroep,  
je zit zelf in de kwetsbare groep. 
 

Dat gegeven is al te waar,  
zelf loop ik ook naar de tachtig jaar. 
Laat het virus dat niet verstieren,  
dan kan ik misschien dat feestje vieren. 

Maar dat geldt alleen voor mijn persoon,  
voor anderen is het één boze droom. 
Het is voor ieder een vast gegeven,  
dat je het liefst nog een tijd wilt leven. 
 

Blijf daarom maar beter in je huis,  
“geniet” desnoods maar voor de buis. 
Waar mogelijk is ook de tuin een idee,  
daar houd je ook wel afstand mee. 

Maar er zijn velen die moeten leren,  
om het virus af te weren. 
Dus beste mensen besef eens beter,  
de waarde van die anderhalve meter. 
 

Met zijn allen moeten wij nu strijden,  
om deze ziekte te vermijden. 
Help de ouderen, maar gebruik je verstand,  
blijf daarom zelf wat aan de kant. 

Mogelijk zal het nog maanden duren,  
eer dit virus is te sturen. 
Hopelijk krijgen we het in de hand,  
en krijgen we weer een gezond Nederland. 
 

Maar ook met de allerbeste wensen  
voor alle andere aardse mensen. 
Dat blijft voor ieder weldenkend mens  
toch de aller grootste wens. 

Cees Veenstra (ingezonden door de Dorpsverbinders) 
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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. 
Besloten is, om tot en met 31 mei geen liturgische vieringen te doen. Ook niet met Pinksteren!  
 
Misintenties zullen worden verplaatst naar de eerstvolgende keer dat er weer mis is. 
Nogmaals: houd de berichtgeving in de gaten.  
 

Openstelling kerk om kaarsje aan te steken 

Iedere vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. De kerk is open. Er is ook iemand in de kerk. Wees welkom! 
 

Lectoren, acolieten en collectanten: zodra er weer mis is, verloopt alles weer volgens planning. 

 

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 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl 
 

Ziekencommunies gaan niet door i.v.m. de regelingen rond coronavirus. 

Kent u iemand die graag een gesprek zou hebben met een priester? Meld dat dan op het secretariaat  
(077-398 14 16 ).  Onze priesters kunnen dan een afspraak maken voor zo’n (telefonisch) gesprek.  
 

Telefoonnummer priesternooddienst  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer 
is:  06-5540 8023.  
 

TE KOOP 

 
Lekkere aardappelen, vastkokend 

 
Zak 10 kg voor € 5,- 

 
Zelfbediening met contante betaling. 

 
Taco Agro BV   Donkstraat 6a  Meterik 

 
     077-3976666 

mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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Uit het boekje: ‘Moet ik nog lang op school blijven’ van Jeu Geurts en Henriëtte Kerkhof 

 

Spreuken over vrijheid 

 
Liever vrij en geen eten dan een volle buik aan een ijzeren keten. 

 (Vrijheid is een hoger goed dan materiële welvaart.) 
 

Zo vrij als een vogeltje in de lucht.  
(alles kunnen doen en laten wat iemand wil) 

 
Alleen fatsoenlijke mensen kunnen vrijheid oprecht liefhebben; 

de rest wil geen vrijheid, maar losbandigheid. 
 (John Milton) 

 
Alles dat werkelijk groots en inspirerend is,  

is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. 
(Albert Einstein) 
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Een terugblik……… 

de Lourdesgrot bij het klooster 
 

 
In 1925 liet pastoor 
Notermans in Meterik 
een klooster bouwen 
waar op 6 april 1926 
de eerste 7 klooster-
zusters hun intrek 
namen. 
 
Op 21 mei 1930 werd 
door de zusters in de 
tuin van het klooster 
de eerste steen 
gelegd van de 
Lourdesgrot, die werd 
gebouwd door Louis 
Peters uit Lutherade; 
hij was pensiongast in 
het klooster.  
 
De grot lag links 
vooraan in de 
voortuin. (waar nu de 
Pastoor Notermans-
staat ligt). 
Op de foto, die in 
1932 genomen is, 
poseren Louis Peters 
en zijn vrouw 
(waarschijnlijk Maria 
Peters – Janssen) bij 
de grot. 
 
Achter op de foto 
staat: ‘Heer Peters en 
echtgenote 
(Lutherade), 
pensiongasten 1932.  
Zoon Jan Peters was 
gehuwd met een 
zuster van mgr. 
professor dr. Fr. 
Feron’  
 
(Fr. Feron was 
vicaris-generaal van 
het bisdom 
Roermond; een 
vicaris-generaal is de 

hoogste functionaris die een  bisschop bijstaat in de dagelijkse uitoefening van zijn ambt.) 
 
Heeft u ook een foto die we mogen plaatsen in de rubriek ‘Een terugblik’ , mail die dan naar 
info@heemkundemeterik.nl. Alvast hartelijk bedankt. 
 
Vindt u het lastig om de foto te scannen of te mailen, doe de foto dan in de brievenbus op Sint Jansstraat 
50; u krijgt ze daarna weer terug (zet naam en adres op de envelop).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
mailto:info@heemkundemeterik.nl

